अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ९७ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

ठाणे जिल्ह्यातील भातसा प्रिल्हपामळ
ु े ववस्थावपत झालेल्हया
िुटुांबाच्या पुनववसनाचा आराखडा प्रलांबबत असल्हयाबाबत

(१)

३०३ (२३-१२-२०१४).

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा),

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :(१)

ठाणे

जिल्ह्यातील

भातसा

प्रकल्हपामळ
ु े

विस्थावपत

झालेल्हया

कु्ुींबाच्या

ररतसर

पुनिवसनासाठी ि तयाींना १८ मल
ीं ीचा आराखडा प्रकल्हपाच्या
ु भुत सुविधा पुरविण्याच्या सींबध

कायवकारी अधधका-याींनी सुमारे १ िर्ावपूिी पाठिूनही पन
ु िवसन मींत्रालयाने सदर आराखडा पूणव
केला नाही हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार सदर आराखडा करण्याबाबत कोणती
कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०७-०३-२०१५) :(१) भातसा धरणासाठी भुसप
ीं ादनाची प्रक्रीया पुनिवसन
कायदा १९७६ लागू होण्यापूिी झाली आहे . सन १९९९ मध्ये पन
ु िवसन कायद्यात झालेल्हया

सुधारणानुसार प्रकल्हप बाधधताींचे पुनिवसन विर्यक कायविाही जिल्हहा पुनिवसन अधधकारी, ठाणे
याींचे स्तरािरुन चालू आहे .
(२) प्रश्न उद््ाित नाही.

(३) प्रश्न उद््ाित नाही. तथावप, भातसा धरण पुनिवसन कायदा सन १९७६ पाररत होण्यापूिीचे
असल्हयाने प्रकल्हप बाधधताींचे पन
ु िवसन विर्यक कायविाहीसाठी कोकण पा्बींधारे
महामींडळाचे

भातसानगर

िसाहतीमधील

१५.३३

हे क््र

िागा

दे ण्यास

पत्र

विकास

क्र.२३५५

दद.०४.०८.२०१४ अन्िये ततित: मान्यता ददली आहे . तयाअनष्र
ु ींगाने पढ
ु ील कायविाही जिल्हहा
पुनिवसन अधधकारी, ठाणे याींचेकडे प्रगतीपथािर आहे .

वि.स. ९७ (2)
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
िेळवणे ते वरोणी (ता.उरण, जि.रायगड) येथील बांधाऱयाांची दरु वस्था झाल्हयाबाबत
(२)

७१० (२२-१२-२०१४).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील

(१) केळिणे ते िरोणी (ता.उरण, जि.रायगड) येथील बींधारा अतयींत नादरु
ु स्त झाला आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या नादरु
ु स्त बींधारा ुु्ल्हयास सुमारे २००० ते २५०० एकर शेतीचे नुकसान
होण्याची शक्यता आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या बींधा-याच्या दरु
ु स्तीकररता शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०७-०३-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे.
केळिणी खािगी खारभम
ू ी बींधारा नादरु
ु स्त आहे.

(२) केळिणे खािगी खारभम
ू ी योिनेचे अींदािे एकूण ततनशे हे क््र क्षेत्रामध्ये खारे पाणी घस
ु ले

होते. तयामळ
ु े लाभक्षेत्र बाधीत झाले आहे. िसेणी ि पुनाडे या खािगी खारभूमी योिनाींचे
नुकसान झालेले नाही.

(३) कळविणे ते िसेणी या भागात कोनी केळिणे, पुनाई ि िसेणी या खािगी खारभूमी
योिनाींचा समािेश आहे . या सिव खािगी खारभूमी योिना असल्हयामुळे तयािर शासनामाुवत
खचव केला िात नाही.

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

सल
ु वाडे-िामफळ उपसा िलशसांचन योिनेचे (ता.शशांदखेडा, जि.धळ
ु े)
(३)

८१६ (२४-१२-२०१४).

िाम ननधी अभावी प्रलांबबत असल्हयाबाबत
श्री.ियिुमार रावल (शशांदखेडा) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सुलिाडे-िामुळ उपसा िलससींचन योिना (ता.सशींदखेडा, जि.धुळे) या योिनेला सन १९९९

मध्ये मींिरू ी दे ण्यात येिन
ू दे खील अद्याप या योिनेचे काम स क
ु करण्यात आलेले नाही
तयामुळे सशींदखेडा तालुक्यातील ४८ गािाींना साततयाने दषु काळाशी सामना करािा लागत आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या योिनेमुळे कायमस्िरुपी दषु काळी असणा-या सशींदखेडा तालुक्यातील ४८
गािाींचा ससींचनाचा ि वपण्याचा पाण्याचा प्रश्न स्
ु णार असताींना दे खील केिळ तनधी अभािी ही
योिना प्रलींबबत आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. ९७ (3)
(३) असल्हयास, या योिनेला तनधी द्यािा म्हणून साततयाने लोकप्रतततनधीींनी शासनाकडे
मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त योिनेला तनधी दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात
येत आहे,
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०७-०३-२०१५) :(१) सदर योिनेचे काम अद्याप प्रतयक्ष सुरु झाले नाही,
ही बाब खरी आहे.

(२) या योिनेद्िारे सशींदखेडा तालक्
ु यातील ४८ गािातील २६९०७ हेक््र क्षेत्रास ससींचनाचा लाभ
होणार आहे.
(३) होय.
(४) महामींडळाींतगवत बाींधकामाधीन प्रकल्हपाींसाठी मा. राज्यपाल याींचे तनदे शानस
ु ार ि ठरिन
ू
ददलेल्हया जिल्हहातनहाय सुत्रानस
ु ार तनधी उपलब्ध होतो.

सन २०१४-१५ आधथवक िर्ावसाठी रु. २५०.०० लक्ष इतकी तरतूद करण्यात आलेली आहे .

(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
िोल्हहापूर शहरातील पांचगांगा नदीतील पायाचे प्रदष
ु ण िमी िरयाबाबत
(४)

१०७६ (२२-१२-२०१४).

श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हहापूर उत्तर), डॉ.सुजित शमणचेिर

(हातिणांगले), श्री.उल्हहास पाटील (शशरोळ) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) कोल्हहापूर शहरातील पींचगींगा नदीतील पाण्याचे प्रदर्
ु ण कमी करण्यासाठी सध्या नदीत
सोडल्हया िाणा-या पाण्यापेक्षा िादा पाणी सोडणे िलसींपदा विभागाला शक्य नसल्हयाचे माहे
एवप्रल, २०१४ मध्ये साींगण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) तसेच पींचगींगा प्रदवू र्त होऊ लागल्हयामुळे नदीकाठािरील नागररक तसेच इचलकरीं िीतील
नागररकाींनी

पींचगींगा

नदी

प्रिादहत

ठे िािी

अशी

मागणी

इचलकरीं िी

नगरपासलकेच्या

मुख्याधधका-याींसह नगरसेिकाींनी ददनाींक २५ एवप्रल, २०१४ रोिी जिल्हहाधधका-याींना केली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाची भूसमका काय आहे ?
श्री. धगरीष महािन (०७-०३-२०१५) :(१) होय, अींशत: खरे आहे .
ददनाींक २६/११/२०१३ रोिी जिल्हहाधधकारी ि आयुक्त, कोल्हहापूर महानगरपासलका याींचे समिेत
झालेल्हया बैठकीत प्रदर्
ू ण कमी करण्यासाठी िादा पाणी सोडता येणार नाही, असे स्पष्
करण्यात आले होते.
(२) होय.

वि.स. ९७ (4)
याबाबत अध्यक्षा इचलकरीं िी नगरपररर्द, इचलकरीं िी याींनी दद.२२.४.२०१४ रोिी
जिल्हहाधधकारी, कोल्हहापूर याींना पत्र ददलेले आहे.

(३) पींचगींगा नदीिरील धरणातील उपलब्ध पाणीसाठ्यानस
ु ार शेतीस ि बबगर ससींचनासाठी

पाणी दे ण्याचे तनयोिन केले असल्हयाने तया व्यततररक्त पींचगींगा नदीतील प्रदर्
ु णाची तीव्रता
करण्यासाठी अततररक्त विसगव नदीपात्रात पाणी सोडून नदी प्रिाही ठे िणे िलसींपदा विभागास
सद्यजस्थतीत शक्य नाही.

___________
महाराष्ट्र राययात लॉटरीचा व्यवसाय िरयासाठश शासनाने अय
दहा राययाांच्या लॉटरी िांपयाांना परवानगी हदल्हयाबाबत
(५)

१४२५ (२२-१२-२०१४).

श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत) :

सन्माननीय ववत्त मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्यात लर्रीचा व्यिसाय करण्यासाठी शासनाने अन्य दहा राज्याींच्या लर्री
कींपन्याना परिानगी ददलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, या लर्री कींपन्या बनाि् ड्रर काढतात, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, या लर्री कींपन्याकडून राज्याला अतयल्हप प्रमाणात ररयल्ह्ी समळते, हे ही खरे
आहे काय,

(४) या प्रकारामुळे राज्याचे करोडो रुपयाींचे नुकसान होत आहे, हे खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, शासनाने सींबींधधताींिर काय कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०७-०३-२०१५) :(१) नाही. सध्या राज्यात गोिा, ससक्कीम ि समझोराम

या तीन राज्यात पेपर ि ऑनलाईन लर्री सोडतीची विक्री करणाऱ्या ४ कींपन्याींकडून लर्री
सोडतीची विक्री केली िात आहे.

(२) केंद्र शासनाच्या "द लर्रीि (रे ग्युलेशन) ॲक््, १९९८ ि द लर्रीि (रे ग्युलेशन) अल्हस",

२०१० मधील तरतूदीनस
ु ार ुक्त राज्य सरकारच लर्री चालिू शकतात. तयानुसार लर्री
चालविणे डर काढणे ि बक्षक्षसे प्रदान करणे ही सींबींधीत आयोिक राज्याची िबाबदारी आहे .

(३), (४) ि (५) नाही, महाराषर राज्याच्या लर्रीसह इतर राज्याींच्या लर्री योिनाींिर
महाराषर शासन, वितत विभाग अधधतनयम क्र. मि
ु क १५१३/प्र/क्र/५७/कराधान १ ददनाींक

२५.४.२०१३ मधील विदहत तरतुदीींनुसार लर्री कर प्रथम प्रितवकाकडून आगाऊ िसूल करुन
शासनाच्या खाती िमा केला िातो.

___________
मोहोळ मतदार सांघातील नतही तालक्
ु यात ववववध िामे अपण
ू ाववस्थेत असल्हयाबाबत
(६)

२२०१ (२३-१२-२०१४).

हमी योजना मंत्री

श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय रोजगार

वि.स. ९७ (5)
(१) मोहोळ मतदार सींघातील ततन्ही तालुक्यात सध्या महातमा गाींधी राषरीय रोिगार हमी
योिने अींतगवत सामाजिक िनीकरणाची तसेच पाणींद रस्ते गािातील अींतगवत रस्ते तसेच नविन
विदहरीची कामे सींपण
व णे बींद आहेत, हे खरे आहे काय,
ू प

(२) असल्हयास, सिव कामे बींद राहण्याची कारणे काय आहे त,
(३) मिूराींना रोिगार समळािा यासाठी रोिगार हमीची कामे पूिि
व त सुरु करण्याबाबत शासनाने
कोणती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पंकजा मंडे (३०-०६-२०१५) :(१) ि (२) मोहोळ तालुक्यात एकूण १५ गाम पींचायती

असुन मोहोळ मतदारसींघातील ततनही तालुक्यात सद्या महातमा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार
हमी योिनेंतगवत पाणींद रस्ते, गािातील अींतगवत रस्ते तसेच नविन विदहरीींिी कामे मिूराींकडून
ग्रामपींयातीकडे कामाची मागणी न आल्हयामींळ
ु े बींद आहे त.

तथावप, लागिड अधधकारी मोहोळ याींचेमाुवत एकूण १७ कामे रोपिाठीका, रस्ता दत
ु ुाव

िक्ष
ृ लागिड , ग् लागिड, विखुरलेल्हया स्िरुपात िक्ष
ृ लागिड ही कामे सन २०१३-१४ पासून
सूरु असल्यामुळे ही कामे सन २०१४-१५ मध्ये ही सुरु ठे िण्यात आली आहे त. तसेच

िनपररक्षेत्र अधधकारी मोहोळ याींचेमाुवत १ काम सुरु असुन सहाय्यक असभयींता श्रेणी १
सािवितनक बाींधकाम विभाग मोहोळ माुवत १ िोडरस्तयाचे काम सरु
ु आहे .
(३)

मिुराींना रोिगार समळािा यासाठी महातमा

गाींधी राषरीय

ग्रामीण रोिगार हमी

योिनेंतगवत सद्यजस्थतीत मोहोळ मतदार सींघातील ग्रामपींचायतीमध्ये १६० विहीरी पुनभवरण
कामास मींिुरी दे ण्यात आलेली आहे . तसेच िलसींधारण स्िरुपाच्या कामाींना (कम्पा्व में् बींडीग
ि माती नालाबाींध) प्राधान्याने प्रशासकीय मींिरु ी क्षेबत्रय स्तरािर दे ण्यात येत आहे . तयामळ
ु े
येणाऱ्या कालािधीत मिुराींची मागणी प्राप्त होताच कामे सुरु करता येतील.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
टें भू योिनेअांतगवत तीन जिल्ह्यातील सात तालक्
ु यातील िामाच्या सद्य:जस्थतीबाबत
(७)

३००४ (२३-१२-२०१४).

श्री.गणपतराव दे शमुख (साांगोले) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ्ें भू योिने अींतगवत तीन जिल्ह्यातील सात दषु काळी तालुक्यातील िसमनीला पाणी

दे ण्यासाठी युतीच्या काळात १४१६.५९ को्ी रुपये ककमतीच्या प्रकल्हपास मींिूरी दे िन
ू काम सुरु
केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) या प्रकल्हपाची सुधाररत ककीं मत ककती झाली आहे ि प्रकल्हपाची सध्यजस्थती काय आहे ,

(३) सदरहू योिना केंद्रशासनाच्या िेगिधीत ससींचन लाभ योिनेमध्ये घालण्याच्या ष्ष्ीने
शासनाने काही प्रयतन केले आहे त काय,
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ९७ (6)
श्री. धगरीष महािन (०७-०३-२०१५) :(१) होय.
(२) प्रकल्हपाची सन २००९-१० च्या दरसूचीनुसार व्दितीय सुधारीत प्रशासकीय अहिालाची

ककीं मत रु. ३८३२.९८ को्ी असन
ू सदर अहिालािर शासन स्तरािर कायविाही सरु
ु आहे .
प्रकल्हपाचे ििळििळ ६० ्क्के काम पूणव झाले असून योिनेच्या एकूण ५ ्प्पप्पयापैकी ३
्प्पयाचे कायावजन्ितीकरण पूणव होऊन योिनेचे पाणी ७ तालुक्याींपैकी किठे महीं काळ तालक
ू ा
िगळता ६ तालुक्यामध्ये पोहचले आहे .
(३)

्ें भू

प्रकल्हपाचा

अींतभावि

केंद्र

शासनाच्या

िेगिधथवत

ससींचन

लाभ

कायवक्रमामध्ये

करण्याबाबतचा प्रस्ताि केद्र शासनास सादर करण्यात आला आहे.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
परभणी येथील िलसांपदा ववभागातील, सहाय्यि अशभयांता याांनी अनस
ु धू चत िमातीच्या
बनावट प्रमाणपत्राआधारे राखीव प्रवगावतून नोिरी ममळविल्हयाबाबत

(८)

३१४९ (२३-१२-२०१४).

श्री.मोहन फड (पाथरी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील

(१) परभणी येथील िलसींपदा विभागातील श्री.आशुतोष ओमप्रकाश राठोर, सहाय्यक असभयींता
श्रेणी १ याींनी अनुसूधचत िमातीच्या बनाि् प्रमाणपत्राआधारे राखीि प्रिगावतून नोकरी समळिून
शासनाची ुसिणूक केल्हया प्रकरणी मािी खासदार अ.ड.सुरेश िाधि, परभणी याींनी प्रधान

सधचि, िलसींपदा विभाग, मींत्रालय, मींब
ु ई याींच्याकडे ददनाींक २५ ऑगस््, २०१४ रोिी सविस्तर
तक्रार दे िून चौकशीची मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनामाुवत चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकशीनुसार िोषीवर शासनाने काय कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (११-०२-२०१५) :(१) होय.
(२) महाराषर असभयाींबत्रकी सेिा पररक्षा-२००४ च्या अींततम तनकालाच्या आधारे महाराषर
लोकसेिा आयोगाकडून श्री.आशुतोर् ओमप्रकाश राठोर याींची अनुसधू चत िमातीच्या प्रिगावतून
(मेरी् क्र. १२९) सन २००६ मध्ये सहाय्यक असभयींता श्रेणी-१ (स्थापतय) ग्-अ या पदाकरीता

िलसींपदा विभागात सशुारस करण्यात आली होती. तनयुक्तीच्या प्रक्रीयेच्या िेळी श्री. राठोर

याींच्या िात िैधता प्रमाणपत्राबाबतचा तनणवय प्रलींबीत असल्हयाने तयाींना िगळून इतर
उमेदिाराींना तनयुक्ती दे ण्यात आली होती. श्री.राठोर याींनी िात प्रमाणपत्राच्या िैधतेबाबत

तनणवय लिकर घेण्याकररता विभागीय िाती प्रमाणपत्र पडताळणी ससमती, औरीं गाबाद याच्या
विरुध्द मा.उच्च न्यायालय, औरीं गाबाद खींडपीठ, येथे रर् याधचका क्र. २१०६/२००७ दाखल
केली होती.

वि.स. ९७ (7)

यासींबींधी मा.उच्च न्यायालयाने सदर िाती िैधता प्रमाणपत्राबाबतचे प्रकरण तातकाळ
तनकाली काढण्याबाबत विभागीय िाती प्रमाणपत्र पडताळणी ससमती औरीं गाबाद याींना सच
ू ना
ददल्हया ि सदर िाती िैधता प्रमाणपत्राबाबतचा तनणवय होई पयंत शासनाने सशुारस यादीतील

श्री.राठोर याींचे नाि िगळू नये असे आदे श ददले होते. यास्ति िात िैधता प्रमाणपत्राबाबत

तनणवय होईपयंत श्री.राठोर याींच्या तनयुक्ती प्रकक्रयेला स्थधगती दे ण्यात आली होती. विभागीय
िाती प्रमाणपत्र पडताळणी ससमती, औरीं गाबाद याींनी श्री.राठोर याींचे िात िैधता प्रमाणपत्र दद.
२७.०५.२०११ रोिीच्या पत्रान्िये शासनास सादर केले.
सदर िैधता प्रमाणपत्रात श्री.राठोर याींचे आडनाींि राठोड असे नमूद करण्यात आले होते.

याबाबत ससमतीचे असभप्राय घेण्यात आले असता ससमतीने राठोड ि राठोर नाींिाची व्यक्ती
एकच

असल्हयाचे

असभप्राय

ददले

ि

तयानींतर

याबाबत

विधी

ि

न्याय

विभागाच्या

असभप्रायानस
ु ार श्री.आशत
ु ोर् राठोर याींना शासन तनणवय क्र.तनयक्
ु ती-२०११/(१००/२०११)/आ

(सींतन), दद.२१.०७.२०१२ अन्िये तनयुक्ती दे ण्यात आली आहे . तयामुळे नव्याने चौकशी
करण्याची आिश्यकता नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
गोंहदया जिल्हहयामध्ये बीपीएल यादीचे सव्हे क्षण िरयाबाबत
(९)

४१९७ (२२-१२-२०१४).

श्री.सांिय पुराम (आमगाव) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गोंददया जिल्हहयामध्ये गेल्हया १५ िर्ावपासन
ू बीपीएल यादीचे सव्हे क्षण करण्यात आलेले
नाही हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तयामळ
ु े अनेक कु्ूींब सदर योिनेपासन
ू िींधचत रादहले असल्हयाचे आढळून आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, गेल्हया १५ िर्ावपासन
ू करण्यात न आलेल्हया बीपीएल यादीचे सव्हे क्षण तातडीने
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१२-०३-२०१५) :(१), (२) ि (३) नाही.

केंद्र शासनाच्या तनदे शानस
ु ार राज्यातील दाररद्र रे र्ेखालील कु्ूींबे तनजश्चत करण्याकरीता
राज्यात दाररद्र रे र्ेखालील कु्ूींब गणना २००२ करण्यात आली असन
ू पात्र कु्ूींबाना विविध
योिनाींचा लाभ दे ण्यात येत आहे .

दरम्यान केंद्र शासनाच्या मागवदशवन सूचनेनुसार राज्यातील दाररद्र रे र्ेखालील कु्ूींबे तनजश्चत

करण्याकरीता राज्यात सामाजिक, आधथवक ि िात सिेक्षण २०११ करण्यात येत आहे. सदरील
प्रकक्रयेतील प्रतयक्ष सिेक्षणाचे काम पण
ू व झाले असन
ू प्रारुप यादी प्रससध्द सिेक्षणाचे काम पण
ू व
झाले असून प्ररुप यादी प्रससध्द करणे, दािे ि आक्षेप तनकालात काढणे इतयादी प्रकक्रया सुरु

वि.स. ९७ (8)
करण्यात येत आहे . सदरील प्रकक्रया पूणव झाल्हयानींतर सिेक्षणाची पररपूणव मादहती केंद्र शासनास

सादर करण्यात येणार असून तयानींतर केंद्र शासनाकडून राज्यातील दाररद्र रे र्ेखालील कु्ूींबाींचे
तनजश्चतीकरण होणार आहे .

___________
मारे गाव (जि.यवतमाळ) तालुक्यात शसांचनाची सुववधा उपलब्ध नसल्हयाबाबत
(१०)

४८२६ (१५-०१-२०१५).

श्री.सांजिवरे ड्डी बोदिुरवार (वणी) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मारे गाि (जि.यितमाळ) तालुक्यातील मारे गाींि, माडी, करणिाडी, कींु भा, आदी गािाींसह
सींपण
ू व तालक्
ु यात ससींचनाची सवु िधा उपलब्ध नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या तालुक्यातील बेंबळा ससींचन प्रकल्हपाच्या कालव्याींची कामे अपूणव आहे तसेच
ज्याींच्या शेतातून कालिे गेले आहेत तयाींना आधथवक सिलतीचा लाभ समळाला नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, तयािर शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०७-०३-२०१५) :(१) नाही.
बेंबळा प्रकल्हपाद्िारे मारे गाींि तालुक्यातील २९ गािे ि निरगाींि मध्यम ि ७ लघु

प्रकल्हपाद्िारे मारे गाि तालक्
ु यास ससींचन सवु िधा उपलब्ध होत आहे .

(२) बेंबळा प्रकल्हपाचा कालिा बाींधकामाधीन असून मारे गाि तालक्
ु यातील ३०९.२५ हे एिढया
िमीनीपैकी ९७.२५ हे िसमनीचा रु. २.४१ को्ी मोबदला सींबींधधतास अदा केलेला आहे .

(३) ि (४) उिवररत क्षेत्र २१२.५८ हे अधधग्रहणाचे प्रस्तािािर महसल
ू विभागाची कायविाही सुरु
आहे .

___________
पेण तालुक्यातील हे टवणे मध्यम प्रिल्हपातील पायाच्या ववसगावसाठश
आणयात आलेले पाईप पडून असल्हयाबाबत

(११)

५२३३ (०७-०४-२०१५).

श्री.अशमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पेण तालक्
ु यातील हे ्िणे मध्यम प्रकल्हपातील पाण्याच्या विसगावसाठी आणण्यात आलेले
पाईप गेल्हया ९ िर्ावपासुन पडून आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या प्रकल्हपाचे पाईप ्ाकण्यासाठी भाडेपट्टयाने घेतलेल्हया शेतकऱ्याींच्या िसमनीचा
मोबदला तयाांना दे ण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) तसेच, असलबाग, पेण व रोहा पररसरातील प्रलांबित काम पूणण करण्यािाित शासनाने
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ?

वि.स. ९७ (9)

श्री. धगरीष महािन (२८-०७-२०१५) :(१) होय.
(२) सन २०१० पयवत ठे केदारामाुवत शेतकऱ्याला भाडेपट्टाने घेतलेल्हया िसमनीचा अींशत:
मोबदला दे ण्यात आला आहे . तसेच शेतकरी ि ठे केदार याींच्यातील भाडेपट्टयाच्या करारानुसार

ऑगस्् २०१० ते माचव २०१५ या कालािधीसाठी थकीत भुभाडे रु.१,४७,५००/- ठे केदाराच्या
सुरक्षा अनामत रक्कमेतुन दे ण्यात येत आहे .

(३) नविन भुसींपादन कायद्यानुसार उिवररत कालव्याची भुसींपादन प्रकक्रया पुणव करुन तनधीच्या
उपलब्धतेनस
ु ार प्रकल्हप पण
ु व करण्याचे तनयोिन आहे .

___________
हहांगोली जिल्ह्यातील शेनोडी-रामवाडी उपसा शसांचन योिना प्रस्तावास
ननयामि मांडळाची मायता शमळण्याबाबत
(१२)

५६२९

(०७-०४-२०१५).

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनुरी),

श्रीमती

ननमवला

गाववत

(इगतपूरी), श्री.वविय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्हलोड), श्री.अशमन पटे ल
(मुांबादे वी) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दहींगोली जिल्ह्यातील आददिासी अल्हपभूधारक ि कोरडिाहू शेतक-याींना िरदान ठरणा-या
ईसापूर धरणातून शेनोडी-रामिाडी उपसा ससींचन योिना प्रस्तािास तनयामक मींडळाची मान्यता
समळण्याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी मा.मुख्यमींत्री याींना ददनाींक २९ नोव्हें बर, २०१४ रोिी
िा तयासम
ु ारास तनिेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, यासींदभावत सहाय्यक मुख्य प्रशासक गोदािरी मराठिाडा पा्बींधारे विस्तार
महामींडळ याींनी मा.कायवकारी सींचालक गोदािरी मराठिाडा पा्बींधारे

विकास महामींडळ

औरीं गाबाद याींना ददनाींक २९ नोव्हें बर, २०१४ रोिी िा तयासम
ु ारास तनिेदन

ददले आहे , हे खरे

आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत कोणती कायविाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (२८-०७-२०१५) :(१) होय.
(२) हे खरे नाही.
(३) प्रस्तावित शेनोडी-रामिाडी उपसा ससींचन योिनेचा प्रस्ताि महामींडळस्तरािर तपाणीधीन
आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

वि.स. ९७ (10)
िलसांपदा ववभागाची ननधी अभावी प्रलंबबत असलेली ११०० िोटीहून अधधि
रूपयाांची कामे आदे श दे यात आल्हयाबाबत
(१३)

५९९३ (०७-०४-२०१५).

श्री.छगन

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :
करतील काय :-

भि
ु बळ (येवला), श्री.हसन मश्र
ु ीफ

(िागल),

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) िलसींपदा विभागाची तनधी अभािी प्रलांबित असलेली ११०० को्ीहून अधधक  कपयाींची काम
थाींबविण्याचे शासनाने माहे नोव्हें बर, २०१४ मध्ये िा तयािरम्यान आदे श दिलेले आहे, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर काम न थाींबविण्यासाठी मा.मींत्री, िलसींपदा विभाग याींना कींत्रा्दाराींनी
१०० को्ी  कपयाींची लाच दे िू केल्हयाची िाि ददनाांक २७ डडसेंबर, २०१४ रोिी ननिशणनास आली,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी विविध रािकीय पक्षाींनी तक्रारी दाखल केलेल्हया आहे त, हे ही
खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले ि तदनस
ु ार शासनाने कोणती कायविाही केली िा
करण्यात येत आहे ?

श्री. धगरीष महािन (२७-०७-२०१५) :(१) नाही,
(२), (३), (४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
स्वयांचलीत हवामान िेंद्र त्वरीत स्थापन िरयाबाबत
(१४)

६६९२ (१०-०४-२०१५).

श्री.गणपत गायिवाड (िल्हयाण पूव)व , श्री.प्रिाश फातपेिर

(चें बूर), श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी) :
करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मींब
ु ई ि ठाणे पररसरात अततिषृ ्ी ि नद्याींना आलेल्हया परु ामळ
ु े झालेले नक
ु सान लक्षात
घेिून शासनाने नेमलेल्हया डर.माधिराि धचतळे ससमतीने सशुारस केल्हयाप्रमाणे स्ियींचलीत
हिामान केंद्र स्थापन करण्याबाबत शासनाने कोणतीही कायविाही केली नाही असे ननिशणनास
आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, स्ियींचलीत हिामान केंद्र तिरीत स्थापन करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (२७-०७-२०१५) :(१) होय.
ददनाींक २७ मे, २००८ चा शासन तनणवय क्र. िविप्र २००८/५/(४७/०८)/०८/िसींतन अन्िये
िलविज्ञान प्रकल्हपाींतगवत मुींबई शहर ि उपनगरात पिवन्यमान ि हिामान केंद्र करण्यासाठी
िलपविज्ञान प्रकल्हपाचा उपविभाग सुरु करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली नाही.

वि.स. ९७ (11)
(२) उपरोक्त शासन तनणवयानुसार स्ियींचलीत हिामान केंद्र करण्याची कायविाही मुींबई महानगर
प्रदे श विकास प्राधधकरणामाुवत प्रगतीत आहे.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

७० हिार िोटी रुपयाचा शसांचन गैरव्यवहार झाल्हयाबाबत
(१५)

७४०८ (०७-०४-२०१५).

श्री.अिय चौधरी (शशवडी) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ततकालीन शासनाच्या १५ िर्ावच्या रािि्ीत ससींचन प्रकल्हपािर झालेल्हया खचावत सुमारे ७०
हिार

को्ी

रुपयाचा

ससींचन

गैरव्यिहार

झाल्हयाने

शासनाने

ससमतीच्या अहिालात नमूद केले आहे , हे खरे आहे काय,

तनयुक्त

केलेल्हया

धचतळे

(२) असल्हयास, यासींदभावत चौकशी करण्याबाबतची परिानगी लाचलच
ु पत विभागाने शासनाकडे
केली आहे , हे ही खरे

आहे काय,

(३) असल्हयास, शासनाने चौकशी करण्याची परिानगी ददली आहे काय ि तयात काय आढळून
आले ि तयानुर्ींगाने कायविाहीची सद्य्जस्थती काय आहे ,

(४) अद्याप चौकशीसाठी शासनाने परिानगी ददली नसल्हयास, तयाींची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (२८-०७-२०१५) :(१) नाही,
(२) होय, पा्बींधारे विकास महामींडळाच्या अखतयारीतील पा्बींधारे प्रकल्हपास मींिूरी दे ताना
झालेल्हया गैरप्रकाराची उघड चौकशी करण्याबाबतचा प्रस्ताि लाचलुचपत विभागाने शासनास
(गह
ृ विभागाकडे) सादर केला होता,

(३) होय, प्रस्तुत प्रकरणी उघड चौकशी करण्यास शासनाने परिानगी ददली आहे . तयानुर्ींगाने
पुढील चौकशी सुरु आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

रायगड जिल्ह्यातील पाटबांधारे योिना िायावजवत होयासाठश ननधी उपलब्ध िरण्याबाबत
(१६)

७६९२ (०७-०४-२०१५).

(पेण), :

श्री.सुभाष उफव पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग), श्री.धैयश
व ील पाटील

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायगड जिल्ह्यातील सभरा, मोबाव, कोडाींण,े बाळगींगा इतयादी २५ पा्बींधारे प्रकल्हप
प्रस्तावित असन
ू पैकी काही प्रकल्हपाींची प्रकक्रया पण
ू व झाली असन
ू अद्याप कामाला सरु
ु िात
झाली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, रायगड जिल्ह्यातील दब
ु ार वपकासाठी ि ्ीं चाईग्रस्त गािाींना वपण्याचे पाणी
उपलब्ध होण्याच्या ष्जष्ने सदर प्रकल्हप सुरु करण्याच्या ष्जष्ने तनधी उपलब्ध करणार आहे
काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त धरणा अींतगवत येणाऱ्या प्रकल्हपग्रस्ताींचे पुनिवसन करण्याच्या ष्जष्ने
शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ?

वि.स. ९७ (12)
श्री. धगरीष महािन (२८-०७-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे .
रायगड जिल्ह्यात २५ पा्बींधारे प्रकल्हप नसून २३ प्रकल्हप आहे त, यापैकी सभरा

िलविद्यत
ु प्रकल्हप, मोबाव लपा प्रकल्हप हे २ प्रकल्हप पण
ू व झालेले आहे त.

कोंडाणे, िडशेतिािे, अींबोली, कोथेरी, नागेश्िरी, पालीभत
ु ािली, काळिली-धारिली, पन्हाळघर हे

ल.पा. प्रकल्हप, हरीहरे श्वर पयणटन ववभाग पाणीपुरवठा प्रकल्प, बाळीं गगा पाणीपुरिठा प्रकल्हप,
काळ िलविद्युत प्रकल्हप, कींु भे िलविद्युत प्रकल्हप हे ्िणे मध्यम प्रकल्हप या १३ प्रकल्हपाींची

कामे प्रगतीपथािर आहे त, चणेरा ि बामणपाडा लघु पा्बींधारे योिना ि साींबरकींु ड मध्यम
प्रकल्हप या ३ प्रकल्हपाींच्या कामास अद्याप सरु
ु िात झालेली नाही, तसेच िाींदे लघु पा्बींधारे

योिना, ता.मुरुड नाींदगाींि लघु पा्बींधारे योिना, ता.किवत, पोसशर प्रकल्हप ता.किवत, सशलार
प्रकल्हप,

ता.किवत,

सालपे

मध्यम

प्रकल्हप,

ता.किवत

अशा

एकूण

५

योिना

रायगड

जिल्ह्यातील प्रस्तावित योिना आहे त, तथावप, या प्रकल्हपाींना अद्याप प्रशासकीय मान्यता
समळालेली नाही.
(२)

राज्याच्या

आथोपाय

जस्थतीनुसार

ि

मा.राज्यपालाींच्या

तनदे शानुसार

बाींधकामाधधन

प्रकल्हपाींस तनधी उपलब्ध करण्यात येतो, सद्य:जस्थतीत निीन प्रकल्हपास प्रशासकीय मान्यता
न दे ण्याचे मा.राज्यपाल महोदयाांचे तनदे श आहे त.
(३) प्रकल्हपाींगत
व प्रकल्हपग्रस्ताींचे पुनिवसन करण्याची प्रकक्रया प्रगतीत आहे .
___________

मौिे हातवन (जि.िालना) ब.ृ ल.पा.प्रिल्हपाचे िाम अपूर्ाावस्थेत असल्हयाबाबत
(१७)

७८१२ (०८-०७-२०१५).

श्री.राजेश टोपे (धनसािंगी) :
काय :-

श्री.अिन
ुव खोतिर (िालना), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांरा 
ु ा िळवा),
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मौिे हातिन (जि.िालना) ब.ृ ल.पा.प्रकल्हपाचे काम अपूणाणिस्थेत असल्हयामळ
ु े अनेक
िर्ावपासून नागररकाींना पाणी ्ीं चाईला सामना करािा लागत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त काम तातडीने हाती घेऊन भस
ू ींपादन शी्रततेने होण्याकररता सन २००६ चा

कायद्याप्रमाणे सरळखरे दीने भुसींपादनास मान्यता दे ण्याबाबत तसेच सन २०१५-१६ या आधथवक

िर्ावत कमीत कमी ५० को्ी तनधीची तरतूद करण्याबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, तयाची कारणे काय आहे त,
(४) असल्हयास, उक्त काम ककती कालािधीत पूणव होण्याचे अपेक्षक्षत आहे ?
श्री. धगरीष महािन (२८-०७-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे , हातिन ब.ृ ल.पा. प्रकल्हपाचे काम
भूसींपादन अभािी अपूणव आहे .

(२) सन २००६ च्या शासन तनणवयानस
ु ार महामींडळ तनयामक मींडळाच्या ४५ ि ४९ व्या
बैठकीस सरळ खरे दी प्रस्तािास मान्यता घेण्यात आली, तथावप शेतकऱ्याींनी सदर दर मान्य
केले नाही, शासन तनणवय १२ मे, २०१५ अन्िये सरळ खरे दीची कायविाही करणेत येईल, सन
२०१५-१६ साठी ३.०० को्ी अनुदान मिुर आहे .

वि.स. ९७ (13)
(३) भूसींपादन पुनिवसनाची कायविाही प्रलींबीत आहे.

(४) भूसींपादन ि पुनिवसनाची कामे पूणव करुन तनधीचे उपलब्धतेनुसार प्रकल्हपाचे काम पूणव
करण्याचे तनयोिन आहे .

___________
पेण (जि.रायगड) तालुक्यातील सेझ प्रिल्हप र्द  होवन
ू ही हे टवणे धरणाच्या लाभ क्षेत्रातील
गावाांमध्ये अद्यापही िालव्याांची कामे प्रलंबबत असल्हयाबाबत

(१८)

८१५३ (०७-०४-२०१५).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.राि परु ोहहत (िुलाबा), श्री.समीर

िुणावार (हहांगणघाट), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पेण (जि.रायगड) तालुक्यातील सेझ प्रकल्हप र्द  होिूनही हे ्िणे धरणाच्या लाभ क्षेत्रातील

गािाींमध्ये अद्यापही कालव्याींच्या कामाींना सुरुिात झाली नसल्हयामुळे गेल्हया १४ िर्ावत या

भागातील शेतीला पाणी न समळू शकल्हयाने शेतकरी दब
ु ार वपके घेण्यापासून िींधचत राहीलाचे
माहे िानेिारी, २०१५ रोिी िा तया सुमारास तनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त तालक्
ु यातील ५२ गािाींना वपण्यासाठी ि शेतीसाठी धरणात पाणी उपलब्ध
व्हािे

म्हणून

३२९.९०

को्ी

रुपयाींचा

प्रकल्हपाला

खचव

मींिूर

करण्यात

आला

कालव्यासाठीचे पाईप गेली ८ ते ९ िर्े शेतातच पडून आहे त, हे ही खरे आहे काय,

असून

(३) असल्हयास, कालव्याचे काम पूणव न झाल्हयामळ
ु े ि शेतीला पाणी न समळाल्हयामळ
ु े
शेतकऱयाांचे नक
ु सान झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, कालव्याचे काम पूणव होण्यासाठी ि शेतक-याींची झालेली नुकसान भरपाई
समळण्याबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (२८-०७-२०१५) :(१) प्रकल्हपाच्या सींयक्
ु त कालिा कक.मी. १ ते ११ मधील
मातीकामे ि पारे र्णकामे, अस्तरीकरणाचे कामासह पूणव झालेली आहे त,

डािा तीर कालिा कक.मी १३ ते २२ मधील काही ककरकोळ कामे िगळता कालव्याचे मातीकाम
ि पारे र्णकामे पूणव झाली आहे त.

उििातीर कालिा कक.मी ११ ते २० मधील कामे कक.म तनहाय िेगिेगळया असभकरणामाुवत
प्रगतीपथािर आहे त, तथापी सींबींधधत शेतकऱ्याींचा भूसींपादनास तीव्र विरोध असल्हयामुळे पुढील
कामे पूणव होऊ शकली नाहीत,

(२) प्रकल्हपाची सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची ककीं मत रु. ३२९.९० को्ी इतकी असून

प्रकल्हपािर माचव २०१५ अखेर रु. ३००.१२ को्ी इतका खचव झालेला असून तयातून धरणाचे
काम पण
ू व झालेले आहे ि कालव्याची २१% कामे पण
ु व झाली आहे त,

सशकी वितरीकेची कामे आर.सी.सी ि पी.व्ही.सी. पाईप लाईनद्िारे करणे प्रस्तावित

आहे , तथावप भूसींपादनाच्या विरोधामुळे कालिा कामे बींद आहे त,
(३) नाही.

वि.स. ९७ (14)
आि अखेर प्रकल्हपािर ११२४ हे क्षेत्रािर ससींचन तनसमवती झाली असून १८५ हे क्षेत्रािर

प्रतयक्ष ससींचन होत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

(५) वितरकेच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्याींची उघडया कालव्याच्या भुसींपादनास तीव्र विरोध

असल्हयामळ
ु े तयादठकाणी बींद पाईपमधून कालिे प्रस्तावित केले, परीं तु शेतकऱ्याींनी तयासाठी
आिश्यक भूसींपादनास विरोध केल्हयामुळे वितरण व्यिस्थेची कामे करता आली नाहीत. निीन

भू सींपादन कायद्यानस
ु ार भूसींपादन पूणव झाल्हयानींतर सदर कामे तनधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार पूणव
करण्याचे तनयोिन आहे .

___________
वपळिोस (ता.िळवण जि.नाशशि) येथे सुळे डावा िालवा व पोटचारी
क्र.२ च्या िामामळ
ु े रस्ता बंद झाल्हयाबाबत

(१९)

९१८८ (०७-०४-२०१५).

(चाांदवड) :

श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम), डॉ.राहूल आहे र
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वपळकोस, (ता.कळिण जि.नासशक) येथे सळ
ु े डािा कालिा ि पो्चारी क्र.२ च्या कामामळ
ु े
येथील काही शेतकज्याींचा हक्काचा िहीिा्ीचा रस्ता बींद झाल्हयाने शेतक-याींची गैरसोय होत
असल्हयाची बाब माहे िानेिारी, २०१५ मध्ये ननिशणनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, या रस्तयाबाबत ल.पा.विभागाकडे अनेकिेळा शेतक-याींनी तक्रारी करुन दे खील
सींबींधधत विभागाचे याकडे दल
व होत आहे, हे खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्हयास, शेतक-याींच्या मागणीकडे दल
व करणा-या सींबींधधत अधधका-याींिर कारिाई करुन
ु क्ष
या शेतक-याींना रस्ता उपलब्ध करुन दे ण्याच्या ष्ष्ीने शासनाने कोणती कायविाही केली वा
करण्यात येत आहे ?
श्री. धगरीष महािन (०७-०९-२०१५) :(१) होय.
(२) नाही.
शेतकऱ्याींच्या अिावनुसार विर्याींककत रस्ता ओलाींडण्याच्या दठकाणी सायुन प्रस्तावित केले
आहे , सदर कामाच्या अींदािपत्रकास ताींबत्रक मान्यता ददली आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
रत्नाधगरी जिल्ह्यातील िाजिडाव (रािापूर) गावातील िामदा नदीवर
(२०)

बाांधयात येणारा मध्यम पाटबांधारे प्रिल्हप र्द  िरयाबाबत

९३६५ (०७-०४-२०१५).

श्री.रािन साळवी (रािापरू ) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रतनाधगरी जिल्ह्यातील काजिडाव (रािापूर) गािातील िामदा नदीिर बाींधण्यात येणारा

मध्यम पा्बींधारे प्रकल्हप र्द  करािा तसेच काजिडाव राणेिाडी या बुडीत क्षेत्रातील ग्रामस्थाींची

वि.स. ९७ (15)
सुनािणी घ्यािी अशी आग्रही मागणी धमवराि शेतकरी सींघ्नेने जिल्हहा प्रशासनाकडे केली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त मागणीसींदभावतील शासनाने कोणती कायविाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलांिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (२८-०७-२०१५) :(१) धमवराि शेतकरी सींघ्नेने दद.२३/१२/२०१४ चे
मागणीचे तनिेदन जिल्हहाधधकारी, रतनाधगरी याींच्याकडे सादर केले आहे , सदरचे तनिेदन
कायवकारी असभयींता लघु पा्बींधारे विभाग, धचपळूण याींना जिल्हहाधधकारी, रतनाधगरी याींनी
दद.१०/०४/२०१५ रोिी पाठविले आहे ,

(२) तनिेदनातील मुद्याबाबतची पडताळणी क्षेत्रीय स्तरािर चालू असून तयाींच्या पत
व ेची
ु त

कायविाही शासनाच्या पन
ु िवसनाच्या ि भस
ू ींपादनाच्या धोरणानस
ु ार आणण जिल्हहा पन
ु िवसन

अधधकारी/ जिल्हहा भूसींपादन अधधकारी याींच्या सहकायावने तसेच उपलब्ध तनधीनुसार करण्याचे
तनयोिन करण्यात येत आहे ,
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
मनरामखेड (ता.माहूर, जि.नाांदेड) येथील प्रिल्हपबाधधताांचे पुनववसन िरयाबाबत
(२१)

९८२१ (०७-०४-२०१५).

श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मनरामखेड (ता.माहूर, जि.नाींदेड) येथील मतनराम थड प्रकल्हपाचे काम ििळपास ९२ टक्के
पूणव होऊनसध्
ु दा अद्यापपयंत तेथील गािाींचे पन
ु िवसन न झाल्हयाचे माहे िानेिारी, २०१५ िा
तया दरम्यान तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) सदर बह
ृ त लघुपा्बींधारे प्रकल्हपाचा तेथील िनतेस ुायदा न झाल्हयाने तेथील िनतेमध्ये
असींतोर् पसरलेला आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, अद्यापपयंत पन
ु िवसन न झालेल्हया प्रकल्हपबाधधताींसाठी शासनाने कोणती
कायविाही िा उपाययोिना करणार आहे ,

(४) अद्यापपयंत पुनिवसन न होण्याची कारणे काय आहे त ि तयाबाबतची सद्य्जस्थती काय
आहे ?

श्री. धगरीष महािन (२८-०७-२०१५) :(१) होय,
(२) हे खरे नाही,
(३) पुनिवसन कराियाच्या गािठाणाची भस
ु ींपादन प्रकक्रया प्रगतीत आहे , भुसींपादन प्रकक्रया पुणव
होताच पुनिवसनाचे कामास सुरुिात करण्यात येईल,

(४) मौ. िायुणी गािाच्या निीन गािठाणासाठी १२.९६ हे . भस
ु ींपादन प्रस्तािास बाधीत

लोकाींचा विरोध होता, ििळपास २ िर्व जिल्हहाधधकारी, नाींदेड याींच्याकडे भूसींपादन प्रकरणात

वि.स. ९७ (16)
प्रकल्हप यींत्रणा ि बाधीत लोका समक्ष सुनािणीची प्रकक्रया चालु होती, सदर प्रकरणात आता

लोकाींनी िसमन दे ण्याची सहमती दशवविली असुन मािेिा िा्प करण्याची अींततम प्रकक्रया
महसल
ू विभागाकडून प्रगतीपथािर आहे .

___________

ननम्न तेरणा प्रिल्हप ,मािणी (ता.लोहारा, जि.उस्मानाबाद) येथील ननम्न तेरणा उिवा
(२२)

िालव्यावरील पेठसाांगवी, एिोंडी व िवठा येथे पुल बाांधण्याबाबत

९९५५ (०७-०४-२०१४).

श्री.ज्ञानराि चौगल
ु े (उमरगा) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तनम्न तेरणा प्रकल्हप , माकणी (ता.लोहारा, जि.उस्मानाबाद) येथील तनम्न तेरणा उििा
कालव्यािरील पेठसाींगिी, एकोंडी ि किठा येथे अनक्र
ु मे कक.मी. १८, २२ ि २५ या अींतरािर
आिश्यक तेथे पल
ु बाींधणेबाबत उमरगा लोहारा येथील स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी कायवकारी
असभयींता, तनम्न तेरणा कालिा विभाग क्र. २ लातूर याींना ददनाींक १ एवप्रल, २०१३ रोिी लेखी
पत्राद्िारे सुधचत केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त तनिेदनाच्या अनुर्ींगाने सींबींधधताद्िारे कोणतीच कायविाही न झालेल्हया
कारणाने पररसरातील नागररकाींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (२८-०७-२०१५) :(१) होय.
(२) ि (३) उक्त तनिेदनाच्या अनुर्ींगाने तनम्न तेरणा उिव्या कालव्यािरील सा.क्र. १८०१३

मी. िरील पल
ू ाच्या बाींधकामाला दद. २२/०४/२०१५ रोिी कायावरींभ आदे श दे ण्यात आले असन
ू
बाींधकाम प्रगती पथािर आहे .

तसेच सा.क्र. २२२७० सी. ि सा.क्र. २४३९८ मी. िरील पल
ु ाच्या बाींधकामाच्या अींदािपत्रकास
मान्यता समळाली असून पुढील कायविाही करण्यात येत आहे .
___________

नवीन भस
ु ांपादन िायदा २०१३ कायद्याच्या अंमलबजािर्ीबाबत
(२३)

१०४८३ (०७-०४-२०१५).

श्री.ओमप्रिाश ऊफव बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) निीन भुसींपादन कायदा २०१३ लागु करण्याबाबत कायद्याच्या अींमलबिािणी वर सींभ्रम
तनमावण झाला आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, अमरािती जिल्ह्यातील ससींचन प्रकल्हप मोठ्या प्रमाणात प्रलांबित आहे त, हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर ससींचन प्रलांबित असल्याची कारणे काय आहे त,
(४) असल्यास,याबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली वा करण्यात येत आहे ?

वि.स. ९७ (17)
श्री. धगरीष महािन (२८-०७-२०१५) :(१) नाही,
(२), (३), (४) विदभव पा्बींधारे विकास महामींडळ, नागपूर अींतगवत अमरािती जिल्ह्यातील

ससींचन प्रकल्हपाचे प्रस्ताि मख्
ु यतिे िनिमीन भस
ू ींपादन, खािगी िमीन भस
ू ींपादन ि सध
ु ारीत
प्रशासकीय मान्यतेच्या कायविाहीत आहे त.

उपरोक्त कायविाही पुणव झाल्हयानींतर प्रकल्हप पूणव करण्याबाबत तनयोिन आहे .
___________

औसा (जि.लातरू ) तालक्
ु यातील आांदोरा येथील शसांचन ववहहरीबाबत
(२४)

१०९३० (०८-०४-२०१५).

श्री.बसवराि पाटील (औसा) :

सन्माननीय रोिगार हमी

योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औसा तालुक्यातील (जि.लातूर) आींदोरा येथील अनेक शेतक-याींची सन २०१२ मध्ये ससींचन
विदहरीसाठी महाराषर ग्रामीण रोहयोकडे प्रस्ताि सादर केल्हयानींतर तयापैकी २३ शेतक-याींना
ससींचन विदहरी मींिरू झाल्हया ि तयासींदभावतील प्रशासकीय आदे श ददनाींक ३० डडसेंबर, २०१२
रोिी औसा पींचायत ससमतीमाुवत दे ण्यात आला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरहू २३ शेतक-याींना मग्रारोहयो अींतगवत ससींचन विहीरी मींिूर झाल्हया तरीही
गेल्हया २ िर्ावपासून विहीरीचे काम सुरु करण्यासाठी कायावरींभ आदे श समळाले नाहीत, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, कायावरींभ आदे श दे ण्यास विलींब होण्याची सिवसाधारण कारणे काय आहे त,
(४) सदरहू शेतक-याींना मग्रारोहयो अींतगवत मींिूर झालेल्हया ससींचन विदहरीचे काम विनाविलींब
सुरु होिन
ू लिकर पूणव होण्याच्या ष्ष्ीने शासनाने काय कारिाई केली वा करण्यात येत
आहे ?

श्रीमती पांििा मुांडे (३०-०६-२०१५) :(१) मौ.आींदोरा ता.औसा येथील सन २०१२-१३ मध्ये २३

ससींचन विदहरीींच्या कामाींना ग् विकास अधधकारी पींचायत ससमती, औसा याींनी ददनाींक ३० मे,
२०१४ च्या आदे शान्िये प्रशासकीय मान्यता ददलेली आहे.
(२) अद्याप कायावरींभ आदे श दे ण्यात आलेले नाहीत.

(३) कायावरींभ आदे श न दे ण्याची कारणे खालीलप्रमाणे आहे त१. प्रशासकीय मान्यता ददल्हयानींतर पािसाळी हीं गाम सुरु झाला.

२. सन २०१३-१४ मध्ये ससींचन विदहरीचे काम चालु करण्यासाठी मिुराींची कामाची मागणी
नव्हती.

३. शासन तनणवय ददनाींक १७ डडसेंबर, २०१२ नस
ु ार ससींचन विदहरीींच्या कामाींना सध
ु ाररत
प्रशासकीय मान्यता दे ण्याचा ग्रामसभेचा ठराि ददनाींक १६ ुेब्रुिारी, २०१५ रोिी ग् विकास
अधधकारी, पींचायत ससमती औसा याींना सादर करण्यात आला.

(४) शासन तनणवय ददनाींक १७ डडसेंबर, २०१२ अन्िये सदर विदहरीींना नव्याने सध
ु ाररत
प्रशासकीय मान्यता दे ण्याची कायविाही करण्यात येत आहे .
___________

वि.स. ९७ (18)

ई-पांचायत, ई-पीआयआर प्रिल्हप बंद करण्यात येर्ार असल्हयाबाबत
(२५)

११५७४ (०८-०४-२०१५).

श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) १३ व्या वितत आयोगाच्या तनधीमधुन जिल्हहा परीर्द पींचायत ससमती ि ग्राम पींचायत

याींना ई-पींचायत ि ई-पीआयआर प्रकल्हपासाठी सींगणक ि इतर सामुग्री उपलब्ध करुन दे ण्यात
आली होती हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, राज्यातील ककती ग्राम पींचायतीींना सींगणकाची उपलब्धता करुन दे ण्यात आली
आहे ,
(३) असल्हयास, सद्यजस्थतीत हे सींगणक कुशल मनुषयबळ, इीं्रने् ि दे खभाल दरु
ु स्ती च्या
सुविधेअभािी पडून आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, राज्य शासनाचा ई-पींचायत ि ई-पीआयआर हा प्रकल्हप बींद करण्यात येणार
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(५) नसल्हयास, यासींदभावत शासनाने कोणकोणतया उपाययोिना केल्हया आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१३-०५-२०१५) :(१) होय.

(२) राज्यातील सिव २८,०१२ ग्रामपींचायतीकडे सद्य:जस्थतीला ई-पींचायत, बी.आर.िी.एु. अथिा
स्ितनधीतून खरे दी केलेले सींगणक उपलब्ध आहे त.
(३) नाही.
(४) नाही.
(५) ई-पींचायत प्रकल्हप हा सद्य:जस्थतीत सुरु आहे. तयात िेळोिेळी कालानुरुप सुधारणा
करण्यात येत आहे.

___________
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील भूम व वाशी तालक्
ु यात माांिरा नदीवरील
िोल्हहापरू ी बांधा-याच्या हठिाणी बेरेि बाांधयाबाबत

(२६)

१३१२२

(उस्मानाबाद) :

(०८-०४-२०१५).

श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उस्मानाबाद जिल्ह्यातील भूम ि िाशी तालुक्यात माींिरा नदीिरील कोल्हहापूरी बींधा-याच्या
दठकाणी ब.रेि बाींधण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, विचाराधीन प्रस्तािािर अींततम तनणवय झाला आहे काय,
(३) असल्हयास, तयानुसार कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (२७-०७-२०१५) :(१) नाही.
(२) नाही.

वि.स. ९७ (19)
(३) मा.मींत्री (िलसींपदा) याींच्या अध्यक्षतेखाली ददनाींक ३१.०५, २०११ रोिी झालेल्हया बैठकीत
ददलेल्हया तनदे शानुसार उपरोक्त प्रकरणी क्षेबत्रय स्तरािर पुढील उधचत कायविाही करण्यात येत
आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
तालुिा बाभुळगाांव येथील रोिगार हमी योिनेच्या िामात गैरप्रिार झाल्हयाबाबत
(२७)

१३७४५ (०८-०४-२०१५).

श्री.मदन येरावार (यवतमाळ), श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड),

श्री.सांजिवरे ड्डी बोदिुरवार (वणी) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) तालक
ु ा बाभुळगाींि येथील धचमना-बागापूर ग्रा.पीं. अींतगवत करण्यात आलेल्हया रोिगार हमी
योिना कामािार मयत मिूराची नािे दाखिन
ू लाखो रुपयाींचा गैरप्रकार केल्याचे ननिशणनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, रोिगार हमी योिनाच्या कामात मयत नामदे ि महादे ि ककनारे याींना कामािर
दाखिून ग्रामपींचायतने कामाचे हिेरीप् भरले असल्हयाचा आरोप नातिाने केला आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, २२० रुपयाप्रमाणे तीन हिार ९६० रुपये मिरू ीच्या स्िरुपात पीं.स.बाभळ
ु गाींि
याींनी पोस्् ऑुीस करळगाि येथे िमा करुन तयाची उचलही केली .याबाबत नातू प्रशाींत

शींकर ककनाके याने तक्रार जिल्हहाधधकारी याींच्याकडे केली असता कोणतीही कायविाही करण्यात
आली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायविाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०४-०९-२०१५) :(१) हे खरे नाही.

(२) मयत श्री.नामदे ि महादे ि ककनाके याींचे नातिाने आरोप केला आहे .
(३) ि (४) या प्रकरणी चौकशी केली असता मयत श्री.नामदे ि महादे ि ककनाके याचे नाि हिेरी
प्लािर नसल्हयाने तयाींचे नािे पोष् ऑुीसमध्ये मिरू ीची रक्कम िमा केलेली नाही.
___________

बाांभुळगाव तालुक्यातील (जि.यवतमाळ) वधाव येथील बेरेिचे िाम अपूर्ाािस्थेत असल्हयाबाबत
(२८)

१३८०३ (०८-०४-२०१५).

प्रा.अशोि उईिे (राळे गाव), श्री.सांजिवरे ड्डी बोदिुरवार (वणी),

श्री.रािु तोडसाम (अणी) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) बाींभळ
ु गाि तालक्
ु यातील (जि.यितमाळ) िधाव येथील ब.रेिचे काम अपण
ू ाणवस्थेत आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर ब.रेिच्या लाभ क्षेत्रात ३.२३ हे
पररपत्रकानुसार ठरविण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

कमाल धारण क्षेत्र शासनाच्या

वि.स. ९७ (20)
(३) असल्हयास, िरील पररपत्रकानस
ु ार लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्याींना अडचणी तनमावण होत असून
यामध्ये शासन काही सुधारणा करणार आहे काय,

(४) नसल्हयास, सदर काम कधीपयंत पण
ू तव िास नेणार आहे ,

(५) असल्हयास, लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्याींच्या अडचणी दरू करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे

श्री. धगरीष महािन (२८-०७-२०१५) :(१) होय, सद्य:जस्थतीत ४० ्क्के काम झालेले आहे .
(२) लाभक्षेत्रातील कमाल धारण क्षेत्र महाराषर प्रकल्हप बाधीत व्यक्तीचे पन
ु िवसन अधधतनयम
१९९९ नुसार ठरविण्यात आले आहे .

(३) सदर तरतूद अधधतनयमातील तरतूदीनुसार आहे, अधधतनयमात बदल करण्याची बाब सध्या
प्रस्तावित नाही.

(४) प्रकल्हपाचे काम िन
ू , २०१८ पयवत पण
ू व करण्याचे तनयोिन आहे .
(५) प्रश्न ३ मधील उततराप्रमाणे.

___________
सावली (जि.चांद्रपूर) तालुक्यातील वाघोली बुटी उपसा शसांचन योिनेसाठश
सांपादीत िेलेल्हया िमीनीचा मोबदला शेतिऱयाांना शमळयाबाबत

(२९)

१४२५० (०८-०४-२०१५).

श्री.वविय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपूर जिल्ह्यातील सािली तालुकयातील िाघोली बु्ी उपसा ससींचन योिनेच्या नहरासाठी
तनलासनी पेठगाींि पररसरातील शेतक-याींच्या शेकडो एकर िसमनी सात िर्ावपूिव सींपादीत केले

असताींना सध्
ु दा अद्यापही तयाींना नक
ु सान भरपाई समळालेली नसल्हयाची मादहती ददनाींक १०
ुेब्रुिारी, २०१५ रोिी िा तयासम
ु ारास तनदे शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या शेतकऱ्याींच्या िसमनी भुसींपादीत करण्यात आले आहे अशा शेतक-याींना
तयाींना तयाींच्या शेतीचा मोबदला दे ण्यासाठी शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (२८-०७-२०१५) :(१) ि (२) कालव्याींच्या बाींधकामासाठी १८.०८ हे क््सव
िमीन अधधग्रहीत करण्यात आलेली आहे , तयाबाबत शासन तनणवय महसूल ि िन विभाग
दद. १२.५.२०१५ नस
ु ार सरळ खरे दीने भस
ू ींपादनाची कायविाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

वि.स. ९७ (21)
पेंच प्रिल्हपाचे पाणी मोहाडी (जि.भांडारा) तालुक्याअांतगवत बेठेिर-बोथली लाभ
क्षेत्रातील शेतिऱयाांना दे यासाठशचा प्रस्ताव प्रलांबबत असल्हयाबाबत

(३०)

१४२६४ (०८-०४-२०१५).

श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पेंच प्रकल्हपाचे पाणी मोहाडी (जि.भींडारा) तालुक्याअींतगवत बेठेकर-बोथली लाभ क्षेत्रातील
शेतक-याींना दे ण्यासाठीचा प्रस्ताि प्रलींबबत असल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये िा तयादरम्यान
तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, उक्त प्रस्ताि प्रलींबबत आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्हयास,या प्रकरणी शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (२८-०७-२०१५) :(१) हे अींशत: खरे आहे ,
मा. आमदार श्री. चरण िाघमारे याींचे ददनाींक ९ डडसेंबर, २०१४ चे तनिेदन प्राप्पत झालेले आहे ,
तथावप असा प्रस्ताि मींिूरीकरीता प्रलींबबत नाही,
(२) नाही,

(३) प्रादे सशक कायावलयाने ततित: मींिुरी ददलेला प्रस्ताि कास्तकाराींनी नाकारलेला आहे ,
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
सोंट्याटोला शसांचन प्रिल्हपातून पायाचा उपसा बांद असल्हयामुळे
धान उत्पादिाांचे नि
ु सान होत असल्हयाबाबत

(३१)

१४२६६ (०८-०४-२०१५).

श्री.चरण वाघमारे (तम
ु सर) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोंट्या्ोला ससींचन प्रकल्हपातून पाण्याचा उपसा बींद आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, यामळ
ु े धान उतपादकासमोर ससींचनाचा प्रश्न तनमावण झाला आहे , हे खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास,सदर प्रकल्हपाच्या दे खभाल दरु
ु स्तीकडे सींबींधधत विभागाच्या अधधनस्त यींत्रणेचे
दल
व झाले, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(४) असल्हयास, अधधकारी ि कमवचा-याींनी ्ाळा्ाळ करुन धान उतपादक शेतक-याींना त्रास
दे तात, हे ही खरे आहे काय,
(५) तसेच, याबाबत धान उतपादक शेतक-याींत नारािी ि असींतोर् पसरला, हे ही खरे आहे
काय,
(६) तसेच, याबाबत शासनाने कोणतीही कायविाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(७) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ९७ (22)
श्री. धगरीष महािन (२८-०७-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे .
सोंड्या्ोला उपसा ससींचन योिनेद्िारे बािनथडी नदीमधून पाणी उपसा करुन सन २००८

पासन
ू ससींचनासाठी चाींदपरू िलाशयात पाणी सोडण्यात येत,े चाींदपरू हे बब्र्ीशकालीन धरण

आहे , चाींदपूर िलाशयाच्या अग्रस्थ तनयींत्रकात ३ दरिािे आहेत, खरीप हीं गाम २०१४-१५
दरम्यान या ३ दरिाज्याींपैकी द्िार क्रमाींक २ ि ३ मध्ये ताींबत्रक बबघाड झाल्हयाने ससींचनात

व्यतयय आला, तथावप तातपुरती उपाययोिना करुन खरीप ससींचन सुरळीत पार पाडण्यात
आले.

द्िार दरु
ु स्ती अतयािश्यक असल्हयाने दरु
ु स्तीकरीता उन्हाळी हीं गाम न घेण्याचे ठरले,

तसेच चाींदपूर प्रकल्हपाच्या लाभधाराकाींना तसे सुधचत करण्यात आले, तयानुसार ऑक््ोबर
२०१४ पासून सोंड्या्ोला उपसा ससींचन योिनेमधून चाींदपूर िलाशयात पाणी भरणा बींद
करण्यात आला होता,

(२) नाही, खरीप हीं गामा २०१४-१५ साठी आिश्यक असलेले २० दशलक्ष घ.मी. पाणी चाींदपरू
िलाशयात

(ऑक््ोबर २०१४ पयवत उपसा करुन) उपलब्ध असल्हयाने खरीप हीं गाम प्रभावित

झालेले नाही.
चाींदपूर िलाशयाच्या द्िार क्र.२ ि ३ ची दरु
ु स्ती माचव, २०१५ अखेर पूणव करण्यात आली

असून या पुढील ससींचन सुरळीत होईल, खरीप ससींचन ७७६७.६० हे क््र करण्यात आले आहे .

(३) ससींचनातील व्यतयय हा चाींदपरू तलािाच्या अग्रस्थ तनयींत्रकाच्या द्िारातील ताींबत्रक

बबघाडामुळे आला होता, दरु
व करण्यात
ु स्ती पण
ु व करण्यात आली आहे, दे खभाल दरु
ु स्तीकडे दल
ु क्ष
आलेले नाही.

(४) चाींदपूर प्रकल्हपातील पाणी उपलब्धतेनुसार ससींचनाचा कायवक्रम यशजस्िररतया राबविण्यात
येत आहे , तयामळ
ु े शेतकऱ्याींना त्रास दे ण्याचा प्रश्न उद््ाित नाही.
(५) नाही.
(६) नाही.
चाींदपूर िलाशयाच्या अग्रस्थ तनयींत्रकातील द्िार क्रमाींक २ ि ३ ची दरु
ु स्ती माचव, २०१५

अखरे पूणव करण्यात आली आहे .
(७) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
िम-मत्ृ यू नोंदी ववहहत वेळेत न िेल्हयास एिा वषावनांतर दाखला घेयासाठश यानयि
दां डाधधिारी किां वा महानगर दां डाधधिारी याांचे आदे श ग्रा्य धरयात आल्हयाबाबत

(३२)

१५५०९ (०९-०४-२०१५).

श्री.पास्िल धनारे (डहाण)ू :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्यामध्ये िन्म आणण मतृ यू याींची नोंद ग्रामपींचायतीमध्ये करण्यात येते
एखाद्या व्यक्तीने एका िर्ावनींतरही ग्रामपींचायतीमध्ये नोंद न केल्हयास तहससलदार याींचेकडे

अधधकार आहे त. परीं तु आता एका िर्ावपेक्षा अधधक कालािधीमध्ये िन्म -मतृ यू याची नोंद
नसल्हयास िन्म-मतृ यूचा दाखला समळविण्याकररता थे् प्रथम िगव न्यातयक दीं डाधधकारी ककीं िा

वि.स. ९७ (23)
महानगर दीं डाधधकारी याींचे आदे श ग्राहय धरण्यात येणार आहे त असे ददनाींक १७ डडसेंबर, २०१३
रोिी तनदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने कोणती उपाययोिना केली आहे ि सदर आदे श शासन
बदलणार आहे काय,
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (०८-१०-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे.

(२), (३) ि (४) कक्रसमनल पी.आय.एल. क्र.४/२०१३ मध्ये मा.मुींबई उच्च न्यायालय मुींबई,

खींडपीठ नागपूर याींनी दद.१७.१२.२०१३ रोिी ददलेल्हया तनकालास अनुसरुन विधी ि न्याय
विभागाच्या दद.३१ डडसेंबर, २०१३ च्या पररपत्रका अन्िये ज्या िन्म-ू मतृ यू घ्नाींची नोंदणी
घ्ना घडल्हयापासन
ू एक िर्ावच्या आत झाली नसेल, अशा घ्नाींच्या नोंदणीसाठी ुक्त

प्रथमिगव न्यातयक दीं डाधधकारी ककीं िा महानगर दीं डाधधकारी याींचच
े आदे श ग्रा्य धरण्यात यािेत
असे कळविण्यात आले आहे . तयानुसार राज्यात सिवत्र कायविाही करण्यात येत आहे .
___________

धळ
ु े जिल्ह्यातील ग्रामपांचायतीिडून पाणी पट्टी, घरपट्टी व इतर िर वसल
ु ी िरयाबाबत
(३३)

१६४८७ (१७-०८-२०१५).

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), अेड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी),
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) धळ
ु े जिल्ह्यातील ग्रामपींचायतीकडून िसल
ू करण्यात येणा-या पाणी पट्टी, घरपट्टी ि इतर

कर याींची सरासरी ८० ्क्के पयंत िसुली करण्यात आली आहे असे माहे मे, २०१५ मध्ये िा
तयादरम्यान तनदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ग्रामपींचायतीकडून सदर कर िसुल सींपूणव १०० ्क्के व्हािी याकरीता शासनाने
काही महसल
ु ी धोरण अिलींबण्याचे ठरविले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, तयाचा तपसशल काय आहे,

(४) सदर तपसशल उपलब्ध नसल्हयास, तयामागील विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०८-१०-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे.

(२), (३) ि (४) महाराषर ग्रामपींचायत अधधतनयम १९५८ चे कलम १२९ ि मींब
ु ई ग्रामपींचायत
(येणे

असलेल्हया

रकमा

िसुल

करण्याबाबत)

ग्रामपींचायतीींकडून कायविाही करण्यात येत आहे.

तनयम,

___________

१९६०

अन्िये

कर

िसुलीबाबत

वि.स. ९७ (24)
पांचायत सशमतीच्या हठिाणी एि नगररचना अधधिारी नेमयाबाबत
(३४)

१६५५९ (१७-०८-२०१५).

िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.सुननल िेदार

(सावनेर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) प्रादे सशक विकास आराखडा नसलेल्हया राज्यातील सम
ु ारे १० हिार ग्रामपींचायतीमध्ये
बाींधकामाबाबतचे अधधकार गोठिन
ू ते नगररचना विभागाला दे ण्याचा तनणवय शासनाने घेतला
असल्हयाचे माहे मे, २०१५ मध्ये िा तयादरम्यान तनदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, शासनाच्या उपरोक्त तनणवयानस
ु ार बाींधकाम परिानगीसाठी प्रतयेक पींचायत
ससमतीच्या दठकाणी एक नगररचना अधधकारी नेमण्याबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली
िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास,विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (०८-१०-२०१५) :(१) अशी बाब नाही. महाराषर ग्रामपींचायत आणण महाराषर
प्रादे सशक तनयोिन ि नगररचना (सुधारणा) अधधतनयम, २०१४ दद. २९ डडसेंबर, २०१४ मधील

कलम २ (१अ) अन्िेय ज्या गािाकरीता प्रारुप प्रादे सशक योिना ककीं िा अींततम प्रादे सशक योिना
प्रससध्द करण्यात आलेली नाही अशा गािाींमध्ये कोणतीही व्यक्ती, विदहत रीतीने पींचायतीचे
पि
व रिानगी घेतल्हयासशिाय, कोणतीही इमारत उभारणार नाही अथिा उभारण्यास ककीं िा पन्
ू प
ु हा
उभारण्यास सुरुिात करणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे .

तसेच, कलम २ (२) नुसार पींचायत ससमती स्तरािर पदस्थावपत केलेल्हया, राज्य

शासनाच्या नगररचना अधधका-याची ककीं िा पींचायि ससमतीच्या स्तरािर असा अधधकारी

पदस्थावपत करण्यात आलरा नसेल तयाबाबतीत, जिल्हहा पररर्द स्तरािरील नगररचना अधधकायाची पि
व रिानगी घेतल्हयानींतरच, पींचायत, या प्रयोिनाथव केलेल्हया अिाविरुन यथाजस्थती,
ु प
पो्-कलम (१अ) अन्िये कोणतीही परिानगी दे ईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे .

(२) शासन अधधसूचना ददनाींक १६ मे, २०१५ अन्िये पींचायत ससमती ि जिल्हहा पररर्द येथे
नगररचना अधधकरी तनयुक्त करणेबाबतची कायविाही करण्यात आली आहे.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
राययात महात्मा गाांधी राष्ट्रीय रोिगार हमी योिनेच्या िामावरील मिुराांचे
प्रश्न एिबत्रत माांडता यावे याििरता श्रशमि गट स्थापन िरयाबाबत

(३५)

१६९२९ (१४-०८-२०१५).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी),

अेड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्हवे) :

सन्माननीय रोिगार

हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात महातमा गाींधी राषरीय रोिगार हमी योिनेच्या कामािरील मिुराींचे प्रश्न एकबत्रत

माींडता यािे याकररता श्रसमक ग् स्थापन करण्याच्या सच
ू ना रोिगार हमी आयुक्त

वि.स. ९७ (25)
कायावलयाने ददली असल्हयाचे माहे मे, २०१५ रोिी िा तयादरम्यान तनदशवनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, अनेक जिल्ह्याींनी चक्क दोन मिरु ाींचाच ग् तयार केला तर काही दठकाणी

एकाच िरबकाडविरील मिुराींचा ग् तयार केल्हयाने आयुक्ताींच्या आदे शाकडे दल
व करण्यात
ु क्ष
आले आहे हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या प्रकरणी कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०५-१०-२०१५) :(१) हे .खरे आहे.

आयुक्त महातमा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिना -नागपूर याींनी ददनाींक

०४/०२/२०१५ अन्िये श्रसमक ग् स्थापन करण्याच्या सूचना ददलेल्हया आहे त.
(२) ि (३) हे खरे आहे.

सदर बाब तनदशवनास आल्हयािर आयक्
ु त नरे गा याींनी सींबधीं धत यींत्रणाींना तनकर्ाप्रमाणे

तयार न झालेले लेबर ग्रुप परत तयार करण्याच्या सच
ू ना क्षेबत्रय कायावलयास ददलेल्हया आहे त.

तसेच ज्या जिल्ह्यात एकही श्रसमक ग् स्थावपत करण्यात आलेला नाही तया जिल्ह्याींनी
विदहत कायवपध्दतीप्रमाणे श्रसमक ग् तयार

करण्याची कायविाही करािी

आलेल्हया आहे त.

अश्या सूचना दे ण्यात

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
धचखलदरा (जि.अमरावती) तालक्
ु यात पांतप्रधान ग्रामसडि योिनेचे
िाम ननिृष्ट्ट दिावचे असल्हयाबाबत

(३६)

१७०१७ (१७-०८-२०१५).

प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्हवे), श्री.अशमन पटे ल

(मुांबादे वी), अेड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) धचखलदरा (जि.अमरािती) तालुक्यात कोट्यिधी रुपये खचन
ूव सुरु असलेल्हया पींतप्रधान

ग्रामसडक योिनेचे काम तनकृष् दिावचे सुरु असल्हयाचे माहे मे, २०१५ मध्ये िा तयादरम्यान
तनदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त तालुकयातील का्कींु भ, चुरणी पररसरात पींतप्रधान ग्रामसडक योिनेतगंत
कोट्यिधी

रुपयाींची

रस्तयाची

कामे

सुरु

असन
ू

मध्यप्रदे शाच्या

भेसदे ही

येथील

एका

कींत्रा्दाराींमाुवत सुरु असलेले काम बींद करण्यात आले तसेच अधधकाऱ्याींसह िन ि व्या्रत
प्रकल्हपाच्या स्थातनक अधधका-याच्या सींगनमताने िक्ष
ू गौण
ृ तोड ि पादहिे तेथे खदान खोदन

खतनिाची चोरी केली िात असल्हयाने रस्तयाचे काम तनकृष् दिावचे होत असल्हयामळ
ु े याबाबत
दोर्ीींिर शासनाने काय कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ९७ (26)
श्रीमती पांििा मुांडे (०७-१०-२०१५) :(१) ि (२) अशी िस्तुजस्थती नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
साक्री (जि.धुळे) तालुक्यातील बरीच गावे स्वतांत्र महसल
ू गावे असताांना त्यागावाचा
(३७)

दस
ु -या ग्रुप ग्रामपांचायतीत समावेश िरयात आल्हयाबाबत

१७०८७ (१४-०८-२०१५).

अेड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा) :

श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण),

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) साक्री (जि.धुळे) तालुक्यातील बरीच गािे स्ितींत्र महसूल गाींिे असताींना तयागािाचा

दस
ु ऱ्या ग्रुप ग्रामपींचायतीत समािेश आहे उदा. मापलगाींिचा माींिरी ग्रुपग्रामपींचायतीत, ओझदे

गाींिाचा कुडाशी ग्रप
ु ग्रामपींचायतीत, हारपाडा सक
ु ापरू ग्रप
ु पींचायतीत समािेश करण्यात आले
असल्हयाचे माहे मे, २०१५ मध्ये िा तयादरम्यान तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, पेसा अींतगवत असलेल्हया गािाींचा सिांधगण विकास होण्यासाठी शासनाने नविन
धोरण स्िीकारले असल्हयाने सिव महसूल गािाींना शासन स्ितींत्र ग्रामपींचायत तनमावण करणार
आहे काय,

(३) असल्हयास,उपरोक्त प्रकरणी कोणती कायविाही करण्यात आली िा येत आहे ,
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०८-१०-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे.

(२) ि (३) ददनाींक १२ ुेब्रि
ु ारी, २००४ च्या शासन तनणवयातील तनकर्ानस
ु ार ग्रामपींचायत
विभािनाबाबतचे प्रस्ताि सादर करणेबाबत सींबींधधत ग्रामपींचायत विभािनाबाबतचे प्रस्ताि

सादर करणेबाबत सींबींधधत ग्रामपींचायतीींना लेखी पत्रान्िये तसेच, ग्रामसेिक याींच्या माससक ि
पाक्षक्षक सभेत िेळोिेळी सूचना दे ण्यात आलेल्हया आहे त.

स्ितींत्र ग्रामपींचायत तनमावण करणेाबतच्या प्राप्पत प्रस्तािाींिर तनयमानुसार कायविाही

करण्यात येत आहे.

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
नाांदेड जिल्ह्यातील मलिागुड्डा येथील मदनापूर ते िुनापाणी
(३८)

१७१२१ (१४-०८-२०१५).

रस्त्याची दरु वस्था झाल्हयाबाबत

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्हवे) :
करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मलकागुड्डा (जि.नाींदेड) येथील मदनापूर ते िुन्नापाणी रस्तयाची दरु िस्था झाल्हयामुळे
पींतप्रधान ग्राम सडक योिनेंतगवत १५ कक.मी. अींतर रस्तयासाठी ५ को्ी ३६ लाख रुपयाींचे
काम मागील एक िर्ावच्या आधी मींिूर झाले आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. ९७ (27)
(२) असल्हयास, सध्या या रस्तयाचे काम
एवप्रल, २०१५

तनकृष् दिावचे ि सींथगतीने सुरु असल्हयाचे माहे

मध्ये िा तयादरम्यान तनदशवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले ि
तद्नुर्ींगाने तनकृष् दिावचे काम करणाऱ्या सींबींधधत दोर्ीींिर काय कारिाई केली िा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (०८-१०-२०१५) :(१) हे खरे आहे .

(२) सद्यजस्थतीत सदर रस्तयाचे काम सींथ गतीत सुरु आहे . मात्र कामाचा दिाव तनविदे त नमूद
केलेल्हया स्पेससकुकेशननुसार आहे.

(३) ि (४) कींत्रा्दार सदर काम सींथगतीने करत असल्हयाने कींत्रा्दारास रु.१०००/- प्रततददन दीं ड
आकारण्यात आला. राज्य गण
ु ितता तनररक्षक याींनी झालेल्हया कामाचा दिाव तपासला असन
ू
काम समाधानकारक असल्हयाचा असभप्राय ददले आहे त. तयामुळे कारिाईचा प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

बबलोली (जि.नाांदेड) तालुक्यात हातपांप दरु
ु स्तीसाठश आवश्यि
साहहत्य व मेिेननि उपलब्ध िरुन दे याबाबत

(३९)

१७१३३ (२९-०७-२०१५).

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बबलोली (जि.नाींदेड) तालुक्यातील ९१ गािाकररता हातपींप दरु
ु स्तीसाठी केिळ ३ म.क.तनक
असून बहुताींशी गािाींमध्ये पाण्याची पातळी कमी असल्हयामुळे ि तयातच हातपींप दरु
ु स्तीसाठी
लागणारे सादहतय गािाींच्या प्रमाणात पींचायत ससमतीकडे उपलब्ध नसल्हयामळ
े
गािकऱ्याीं
ना
ु

पाणी ्ीं चाईचा सामना करािा लागत असल्हयाचे माहे माचव, २०१५ मध्ये िा तयादरम्यान
तनदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, उपरोक्त तालुक्यात हातपींप दरु
ु स्तीसाठी आिश्यक सादहतय

उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आह,

ि म.क.तनक

(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०७-१०-२०१५) :(१) बबलोली तालुक्यातील ७३ ग्रामपींचायतीींअतगवत ८१

गािाींमध्ये ५६७ हातपींप कायवरत आहे त. सदर हातपींपाची दरु
ु स्ती करण्यासाठी ग् विकास
अधधकारी, पीं.स.बलोली याींचक
े डे स्ितींत्र कुरते पथक दे ण्यात आले आहे. या पथकामध्ये एक

िाहन, एक िाहन चालक ि हातपींप दरु
ु स्तीसाठी तीन कमवचारी नेमण्यात आले आहे त. माचव,
२०१५ मध्ये एकूण ३० गािाींमध्ये ५६ हातपींप नादरु
ु स्त झाल्हयाच्या तक्रारी ग् विकास
अधधकारी याींचक
े डे प्राप्पत झाल्हया. या ५६ हातपींपापैकी माहे माचव, २०१५ मध्ये ४० ि माहे

एवप्रल, २०१५ मध्ये उिवररत १६ हातपींपाची दरु
ु स्ती करुन पाणीपरु िठा चालु करण्यात आला
आहे .

वि.स. ९७ (28)
(२) ग् विकास अधधकारी, पींचायत ससमती, बबलोली याींना हातपींप दरु
ु स्तीसाठी पुरेसे सादहतय
दे ण्यात आले आहे. ग् विकास अधधकारी याींना मागणीनुसार सादहतय उपलब्ध करुन दे ण्यात
येते. हातपींप दरु
ु स्तीसाठी अततररक्त तीन कमवचारी पीं.स. बबलोली येथे उपलब्ध करुन दे ण्यात
आले आहे त. तालुकास्तरािरुन हातपींपाचे सु्ेभाग खरे दी करुन पथके सतत कायवरत राहतील
याींची दक्षता घेण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
दष्ट्ु िाळी पिरजस्थतीवर मात िरयासाठश मिूराांच्या हाताला िामे शमळवून
दे याििरता मनरे गा योिनेंतगवत िामे सुरु िरयाबाबत

(४०)

१७१३५ (०३-१०-२०१५).

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ककनि् (जि.नाींदेड) तालक्
ु यात मनरे गा योिनेंतगवत अनेक कामे प्रस्तावित असताना ि
मिूराींची कामासाठी मागणी असताना एक ही काम पींचायत ससमतीच्या उदासीन धोरणामळ
ु े
सुरु करण्यात आले नसल्हयाचे माहे मे, २०१५ मध्ये िा तयादरम्यान तनदशवनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, येथे दषु काळी पररजस्थतीिर मात करण्यासाठी मिरू ाींच्या हाताला कामे समळिन
ू
दे ण्याकररता मनरे गा योिनेंतगवत कामे सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (०५-१०-२०१५) :(१) हे खरे नाही.

ककनि् तालुक्यात मग्रारोहयो अींतगवत एवप्रल २०१५ मध्ये सरासरी ३६ कामािर ७२५

मिुर उपजस्थत होत यािर १८१२५ मनुषयददन तनमावण झाले असून मे, २०१५ मध्ये ६३
कामािर ८१४ मिुर उपजस्थत होते ि तयािर २०३५० मनुषयददन तनमावण झाले आहे त.
(२)

शासनाने

राज्यातील

उपाययोिनेबाबत ददनाींक

दषु काळी

पररजस्थती

२२/०१/२०१५ अन्िये

केलेल्हया आहे त.

लक्षात

घेिन
ु

दषु काळाबाबत

कराियाच्या

खालीलप्रमाणे सविस्तर सूचना तनगवसमत

कामाची िाढती मागणी लक्षात घेता कामाच्या मागणी पत्रक नमुना क्र.४ पुरेशा प्रमाणात

उपलब्ध करुन दे णे.


्ीं चाईग्रस्त तालक्
ु यात सिेक्षण करुन ककती कु्ुींबाींना कामाची आिश्यकता आहे हे
तनजश्चत करणे.



प्रतयेक ग्रामपींचायतीमधील अपूणव कामाींची मादहती,सुरु असलेली कामे,याींचा अ्यास
करुन कामे तातडीने शेल्हुिर तयार ठे िणे.



क्षेबत्रय स्तरािर परु े सा कींत्रा्ी कमवचारी िगव उपलब्ध करुन दे ण.े

वि.स. ९७ (29)


राज्यातील दषु काळी पररजस्थती लक्षात घेता राज्यात सन २०१५-१६ या िर्ावत १.०० लाख
विहीर पुनभवरणाची कामे घेण्याबाबत सविस्तर आदे श ददनाींक २७ मे, २०१५ च्या शासन
पररपत्रकान्िये तनगवसमत करण्यात आले आहे .

तसेच दषु काळग्रस्त पररजस्थतीत मिुराींनी कामाची मागणी केल्हयािर तयाींना काम

उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी १३४२ कामे शेल्हुिर ठे िण्यात आली आहे त तयामळ
ु े मागेल तयाला
काम उपलब्ध करुन दे ण्याची तििीि आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
दोन महहने बबडीएस प्रणाली बांद असल्हयाबाबत
(४१)

१७२८५ (१४-०८-२०१५).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.वविय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी) :
सन्माननीय ववत्त मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील १९ लाख कमवचा-याींना बबडीएस प्रणालीमुळे माचव मदहन्याचे िेतन मदहना सींपला
तरी समळाला नसल्हयाचे तसेच मागील दोन मदहन्यापासन
ू असाच प्रकार होत असल्हयाचे माहे
मे, २०१५ मध्ये िा तयादरम्यान तनदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, माहे एवप्रल ि मे हे दोन मदहने कमवचा-यासाठी अतयींत जिककरीचे असतात
मुलाींचा शाळे त प्रिेश, तयाचे प्रिेश शुल्हक, ि्या-पुस्तके, गणिेश खरे दी करािी लागते या सिव
तसेच इतरही गोष्ीकरीता िेतनाची आिश्यकता असते परीं तु या मदहन्यातच िेतन समळत
नसल्हयाने कमवचा-याींची गैरसोय होत आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२२-०९-२०१५) :(१), (२) ि (३) नाही.

ज्या राज्य शासकीय कमवचाऱ्याींची मादहती सेिाथव प्रणालीमध्ये नोंद केलेली आहे अशाच

कमवचाऱ्याींची िेतन दे यके ही सेिाथव प्रणालीद्िारे तयार करण्यात येतात. सेिाथव प्रणाली ि
बीम्स प्रणाली याींची साींगड घातल्हयामुळे आहरण ि सींवितरण अधधकाऱ्याींनी तयार केलेली िेतन
दे यके सेिाथव प्रणालीमाुवत Forward to Beams

या ऑप्पशनचा िापर करुन बीडीएस काढून

कोर्ागारात सादर केली िातात. िेतन दे यकाींची बीडीएस ही सेिाथव प्रणालीमधूनच तयार होते.
तयासाठी बीम्स प्रणालीमधून लरगीन करण्याची आिश्यकता भासत नाही.

माहे माचव, २०१५ पासून सेिाथव प्रणालीद्िारे यशस्िीररतया काढण्यात आलेल्हया बीडीएसची

सींख्या (दे यकाींची सींख्या) खालीलप्रमाणे आहे :१)

माचव, २०१५ - ३६५६४

२)

एवप्रल, २०१५ - ३४१८८

३)

मे, २०१५ - ३४३२५

४)

िून, २०१५ - ३८३१७

वि.स. ९७ (30)
उपरोक्त आकड्याींिरुन असे ददसून येते की, सेिाथव प्रणालीद्िारे तयार केलेल्हया िेतन

दे यकाींची बीडीएस सुरळीतपणे काढण्यात आली असून कमवचाऱ्याींना तयाींचे िेतन तनयसमतपणे
अदा करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
पांढरपूर (जि.सोलापूर) तालुक्यात इांहदरा आवास योिनेतून दे यात
येणा-या घरिुल योिना बांद असल्हयाबाबत

(४२) १७४३८ (१४-०८-२०१५).

श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),

श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील

(१) पींढरपूर (जि.सोलापूर) तालुक्यात इींददरा आिास योिनेतून दे ण्यात येणा-या घरकुल योिना

बींद असन
ू गेल्हया िर्ावत सम
ु ारे एक हिाराहून अधधक घरकुलाींची कामे आिही बींद असल्हयाचे
ददनाींक ९ मे, २०१५ रोिी तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, अपूणाविस्थेत असलेल्हया घरकुलाचे कामकाि तातडीने पूणव करण्याबाबत
कोणती कायविाही केली िा करणार येत आहे ,

(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०८-१०-२०१५) :(१) नाही.

(२) पींढरपूर तालुकयात सन २०१०-११ ते २०१४-१५ या कालािधीत ३४५६ घरकुलाींना मींिूर
दे ण्यात आली. मे, २०१५ अखेर यापैकी २६६२ घरकुले पूणव आहे त, उिवररत ७९४ घरकुलाींपैकी

४४९ घरकुले प्रगती पथािर आहेत ि सशल्हलक ३४५ घरकुलाींचे बाींधकाम लाभार्थयांनी अद्याप
सुरु केले नसल्हयाने ती र्द  करण्याची कायविाही सुरु आहे.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
हहांगोली जिल्ह्यातील अनेि गावाांमध्ये नववन घरिुले लाभार्थयाांना दे याबाबत
(४३)

१७४६४ (१७-०८-२०१५).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.तानािी मुटिुले (हहांगोली), प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव
रे ल्हवे), श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) दहींगोली जिल्ह्यातील अनेक गािाींमध्ये सन १९९९-२००० या कालािधीतील इींददरा आिास
योिनेंतगवत कच्चे घर दरु
ु स्तीसाठी काही लाभार्थयांना १०००० रुपये अनुदान दे ण्यात आले होते.
परीं तु सध्या ही घरे मोडकळीस आल्हयामुळे सन २०१४-१५ मध्ये या लाभार्थयांना इींददरा आिास
योिनेतील निीन घरकुले मींिूर करण्यात आली आहे त. मात्र या लाभार्थयांनी सन १९९९-२०००

वि.स. ९७ (31)
मध्ये कच्ची घरे दरु
ु स्तीसाठी १०,००० रुपये घेण्यात आल्हयामुळे तयाींना नविन मींिूर करण्यात

आलेल्हया घरकुलाींचा लाभ दे ण्यात येत नसल्हयाचे माहे एवप्रल-मे २०१५ मध्ये िा तयादरम्यान
तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सन १९९९-२००० मध्ये घरकुल योिनेची कच्ची घरे दरु
ु स्ती करण्यासाठी

दे ण्यात आलेले १०,००० रुपये अनुदान ििा करुन सन २०१४-१५ मध्ये नविन घरकुले सदरहू
लाभार्थयांना दे ण्याबाबत मा.स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी मा.ग्रामविकास मींत्री ि सधचि,
ग्रामविकास याींना ददनाींक १९ िानेिारी, २०१५ रोिी लेखी तनिेदन ददल्हयानुसार लाभार्थयांना
घरकुले दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०८-१०-२०१५) :(१) होय.
(२) होय.

इींददरा आिास योिनेअींतगवत निीन घरकुलाचा लाभ दे ण्यासाठी पात्र घरकुल लाभार्थयांची

असलेली मोठी सींख्या विचारात घेऊन "घरकुल दरु
ु स्तीचा लाभ" ि "निीन घरकुलाचा लाभ"
असे दोनही लाभ घेऊ नये म्हणन
ू दद.८.९.२००८ रोिीच्या पररपत्रकान्िये "एखाद्या लाभार्थयांने

घर दरु
ु स्तीचा लाभ घेतल्हयास तयास नविन घरकुलाचा लाभ दे ता येणार नाही." अशा
स्िरुपाच्या सच
ू ना दे ण्यात आलेल्हया आहे त.

इींददरा आिास योिनेच्या िून, २०१३ च्या मागवदशवक ततिातील पररच् े द ३.२.२ मध्ये घरकुल
दरु
ु स्ती सींदभावत सूचना ददलेल्हया आहे त. घरकुल दरु
ु स्तीनींतर घरकुलाचे आयुषय ककमान ३०
िर्ावपयंत द्कले पादहले, अशा स्िरुपाच्या सूचना आहे त.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

सोलापूर जिल्ह्यामधील ५०० लोिसांख्या असलेल्हया अनेि
वाड्या- वस्त्या-ताांड्याांचा वविास िरयाबाबत

(४४)

१७५९५ (१७-०८-२०१५).

श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) सोलापूर जिल्ह्यामधील ५०० लोकसींख्या असलेल्हया अनेक िाड्या िस्तया ताींड्याींचा विकास
झालेला नसल्हयाने याबाबत जिल्हहा पररर्द सदस्य ि स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी नविन
ग्रामपींचायत कराियाची गािे ि दठकाणी यासींबींधीचे तनिेदन मा.ग्रामविकास मींत्री याींच्याकडे
ददनाींक १३ मे, २०१५ रोिी िा तयासम
ु ारास ददले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, नविन ग्रामपींचायत होणे अतयींत आिश्यक असल्हयाने याबाबत शासनाने कोणती
कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ९७ (32)
श्रीमती पांििा मुांडे (०८-१०-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे.

(२) ि (३) ददनाींक १२ ुेब्रुिारी, २००४ च्या शासन तनणवयानुसार स्ितींत्र ग्रामपींचायत
कराियाच्या गािाची लोकसींख्या २००० असणे आिश्यक आहे . आददिासी ककीं िा ताींडा या
भागाींसाठी ककीं िा दोन गािात ३ कक.मी. पेक्षा िास्त अींतर असल्हयास लोकसींख्या एक हिार
असणे आिश्यक आहे . प्रकल्हपामळ
ु े पुनिवससत दठकाणी स्ितींत्र ग्रामपींचायत स्थापन करण्यासाठी
लोकसींख्या ककमान ३५० ते १००० असणे आिश्यक आहे .

मुख्य कायवकारी अधधकारी, जिल्हहा पररर्द, सोलापूर याींना सोलापूर जिल्ह्यातील िाड्या,

िस्तया, ताींडे येथे नविन ग्रामपींचायती स्थापन करणेबाबत तनयमानस
ु ार आिश्यक ती कायविाही
करण्याच्या सूचना ददनाींक २७ ऑगस््, २०१५ च्या शासनपत्रान्िये दे ण्यात आलेल्हया आहे त.
___________

िेंद्र शासनाच्या पांतप्रधान ग्रामसडि योिनेच्या धतीवर राययामध्ये
मुख्यमांत्री ग्रामीण मागव योिना सरु
ु िरयाबाबत
(४५)

१७९७९

(१७-०८-२०१५).

श्री.जितेंद्र

आव्हाड

(मुांरा ा

िळवा),

श्री.शशशिाांत

शशांदे

(िोरे गाव), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर),

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद),
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.गणपत गायिवाड (िल्हयाण पव
ू )व :
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्र शासनाच्या पींतप्रधान ग्रामसडक योिनेच्या धतीिर राज्यामध्ये आमदार ग्राम योिना
ि मुख्यमींत्री ग्रामीण मागव योिना सुरु करण्याच्या राज्य शासनाच्या विचाराधीन प्रस्तािािर
तनणवय घेण्यात आलेला आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त दोन्ही योिनाींची अींमलबिािणी अद्याप सरु
ु करण्यात आलेली नाही, हे
ही खरे आहे काय,

(३) तसेच उक्त प्रश्नी सादर केलेल्हया प्रस्तािाचे थोडक्यात स्िरुप काय आहे ि तयानुसार
आतापयंत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) उक्त प्रश्नी सरु
ु असलेली कायविाही पण
ू व झालेली नसल्हयास, तयाची सिवसाधारण कारणे
काय आहे त तसेच राज्यातील ग्रामीण भागातील दरु िस्थेत असलेल्हया रस्तयाींच्या बाींधणीकरीता
आतापयंत कोणता पाठपुरािा केला िा करण्यात येत आहे ?

श्रीमती पांििा मुांडे (०७-१०-२०१५) :(१), (२) ि (३) दद. १८.३.२०१५ रोिी विधानमींडळात सादर

झालेल्हया २०१५-१६ च्या अथवसक
ीं ल्हपामध्ये, राज्यात मख्
ु यमींत्री ग्रामीण मागव योिना सरु
ु
करण्याची घोर्णा करण्यात आली आहे .

सदर योिना सुरु करण्याच्या अनुर्ींगाने मींत्रीमींडळासमोर आिश्यक तो प्रस्ताि सादर

करण्याची कायविाही सुरु आहे . मींत्रीमींडळाच्या मान्यतेनींतर या योिनेची रुपरे र्ा अींततम होईल.

राज्यात आमदार आदशव ग्राम योिना राबबिण्याचा तनणवय राज्य शासनाने ददनाींक

२०.५.२०१५ च्या शासन तनणवयान्िये घेतलेला आहे .

वि.स. ९७ (33)
आमदार आदशव ग्राम योिना केंद्र शासनाच्या साींसद आदशव ग्राम योिनेच्या धतीिर
राबविण्यात येणार आहे . या योिनेंतगवत प्रतयेक आमदार याींच्या मतदार सींघातील िुल,ै २०१९

पयंत तीन ग्रामपींचायती आदशव म्हणन
ू विकससत करतील. तनिडण्यात येणाऱ्या ग्रामपींचायतीची
लोकसींख्या ककमान १००० असािी.

या योिनेच्या अींमलबिािणीसाठी ग्रामपींचायतीींची तनिड करुन ददनाींक १५.८.२०१५ पयंत
सिव सींबींधधत जिल्हहाधधकारी याींना कळविण्याची विनींती सिव मा.आमदाराींना शासन पत्र ददनाींक
१४.७.२०१५ अन्िये केलेली आहे .
(४) ग्राम विकास विभागामाुवत इतर जिल्हहा मागव ि ग्रामीण मागावसाठी ३०५४ अींतगवत
दे खभाल

दरु
ु स्तीस्ति

लाींबीच्या प्रमाणात तनधी वितरीत केला िातो. तर जिल्हहा तनयोिन

ससमतीमाुवत ५०५४ ि ३०५४ अींतगवत तनधी ददला िातो.
___________
नाशशि जिल्ह्यातील पांतप्रधान ग्रामसडि योिनेतील
िामे ननधी अभावी बांद पडली असल्हयाबाबत
(४६)

१८२३९ (१४-०८-२०१५).

श्री.छगन भि
ु बळ (येवला), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधवन),

श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील

(उस्मानाबाद), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांरा 
ु ा िळवा), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपरू ), श्री.शशशिाांत

शशांदे (िोरे गाव), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.सुरेश लाड
(ििवत) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सन २०१५-१६ या आधथवक िर्ावसाठी मींिूर कृती आराखड्यानुसार पींतप्रधान ग्रामसडक
योिनेसाठी राज्यात ८ हिार ३०० को्ी ८५ लाखाींचा तनधीची आिश्यकता असताना शासनाने
केिळ ३०० को्ी रुपये मींिुर केल्हयामुळे राज्यात रस्तयाींचा विकास प्रलींबबत राहणार आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) नासशक जिल्ह्यातील पींतप्रधान ग्रामसडक योिनेतील ४५ हून अधधक कामे तनधी अभािी
बींद पडली आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, पींतप्रधान ग्रामसडक योिनेच्या मींिुर कृती आराखड्यानुसार तनधी उपलब्ध
होण्याकररता शासनामाुवत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०८-१०-२०१५) :(१) केंद्र शासनाने प्रधानमींत्री याेेिना भाग-१ च्या ्प्पपा-

१०, ११ करीता ि ्प्पपा १२, तसेच प्रधानमींत्री योिना भाग-२ करीता एकूण रु.३००४ को्ीचा

कायवक्रम सन २०१२ ते २०१५ या कालािधीत मींिूर केला आहे. सदर मींिूर कामाींच्या अनुर्ींगाने
सन २०१४-१५ या आधथवक िर्ावत रु. २०७ को्ी तनधी वितररत केला असन
ू सन २०१५-१६
मध्ये रु.२९१ को्ी इतका तनयतव्यय केंद्र शासनाने तनजश्चत केला आहे .

(२) प्रधानमींत्री ग्रामसडक योिनेच्या कामाींच्या प्रमाणात कमी तनधी केंद्र शासनाकडून प्राप्पत
झाल्हयाने योिनेच्या कामािर पररणाम झाला आहे .

वि.स. ९७ (34)
(३) ि (४) राज्यास आिश्यक तनधी उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी पाठपुरािा करण्यात आलेला
आहे .

केंद्र शासनाच्या अधधकाऱ्यासोबतच्या प्रादे सशक आढािा बैठकाींमध्येही राज्यस परु े सा तनधी

उपलब्ध

करुन

दे ण्याची

मागणी

करण्यात

आलेली

आहे .

राज्याची

तनधीची

मागणी

माींडण्याकररता मा.मींत्री (ग्राम विकास) महोदया ि मा.राज्यमींत्री (ग्रामविकास) याींनी ददनाींक १
िून, २०१५ रोिी मा.केंद्रीय वितत मींत्री ि केंद्रीय ग्रामविकास मींत्री निी ददल्हली येथे भे् घेतली

आहे . तयाचप्रमाणे मा.मुख्यमींत्री याींनी तयाींच्या दद.१.८.२०१५ च्या पत्रान्िये मा.प्रधानमींत्री ि
मा.केंद्रीय ग्रामीण विकास मींत्री याींना तनधी वितरीत करणेबाबत विनींती केली आहे .
___________
रत्नाधगरी जिल्ह्यातील सांगमेश्वर तालुक्यातील १२६ पैिी ५६
ग्रामपांचायतीत सांगणि

(४७)

१८४१२ (१७-०८-२०१५).

इांटरनेटववना असल्हयाबाबत

श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा),

श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधवन), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अशमन
पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रतनाधगरी जिल्ह्यातील सींगमेश्िर तालुकयातील १२६ पैकी ५३ ग्रामपींचायती मध्ये सींगणक
असूनही इीं्रने्विना आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, कोणतयाही कींपनीचे ने्िकव नसल्हयामुळे सदर ग्रामपींचायतीींना ऑनलाईन

कामासाठी ििळपासची ग्रामपींचायत ककीं िा शहराच्या दठकाणी येिन
ू सायबर क.ुेचा आधार
घ्यािा लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर ५३ ग्रामपींचायती ऑुलाईन असल्हयाने गततमान कारभारापासून िींधचत
रादहल्हया आहे त, पररणामी या गािाींच्या विकासािर तयाचा पररणाम झाला आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(४) असल्हयास, या ग्रामपींचायती ऑनलाईन करुन तयाचे कामकाि गततमान करण्यासाठी
कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, विलींबाची

कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांििा मांड
ु े (०७-१०-२०१५) :(१) सींगमेश्िर तालक्
ु यातील १२६ पैकी ५१ ग्रामपींचायती
मध्ये आिश्यक क्षमतेची इीं्रने् सुविधा उपलब्ध नाही.
(२) अींशत: खरे आहे.

इीं्रने् सुविधा नसलेल्हया ग्रामपींचायतीचे ऑनलाईन काम लगतच्या इीं्रने् सुविधा

असलेल्हया ग्रामपींचायतीमध्ये अथिा पींचायत ससमतीमध्ये करण्यात येते.

(३) इीं्रने् सुविधा नसलेल्हया ग्रामपींचायतीच्या दै नींददन कामकािासाठी सींग्राम सरफ्् हे

ऑुलाईन चालणारे सरफ््िेअर उपलब्ध करुन ददले आहे. तयािर या ग्रामपींचायतीचे कामकाि
होत आहे.

वि.स. ९७ (35)
(४) जिल्हहा पररर्द रतनाधगरीकडून भारत सींचार तनयम सलसम्े ड (बी.एस.एन.एल) कडे इीं्रने्
नसलेल्हया ग्रामपींचायतीना इीं्रने् ि दरू ध्िनी सेिा उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत पाठपुरािा

करण्यात येत आहे . तसेच न.शनला ऑप्प्ीकल ुायबर ने्िकव (NOFN) अींतगवत राज्यातील
सिवच ग्रामपींचायतीना ऑप्प्ीकल ुायबर ने्िकवद्िारे उच्च क्षमतेची इीं्रने् सेिा उपलब्ध
करुन

दे ण्याची

कायविाही

सुरु

झालेली

आहे .

तयात

ग्रामपींचायतीनाही सुविधा उपलब्ध होणार आहे .

सींगमेश्िर

तालक्
ु यातील

सिव

(५) विलींब झालेला नाही.

___________
मालवण तालुक्यात इांहदरा आवास योिनेअांतगवत १९७ लाभार्थयाांची घरे पूणव होऊनही
दस
ु ऱया हप्तत्याची रक्िम लाभर्थयाांना शमळालेली नसल्हयाबाबत

(४८)

१८६३२ (१४-०८-२०१५).

श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),

श्री.अवधत
ू तटिरे (श्रीवधवन), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांरा 
ु ा िळवा),
श्री.सुरेश (रािूमामा) भोळे (िळगाव शहर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :
सन्माननीय
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मालिण तालक्
ु यात सन २०१३-२०१४ मध्ये इींददरा आिास योिनेअींतगवत १९७ लाभार्थयांची
घरे पूणव होऊनही दस
ु ऱ्या हप्पतयाची रक्कम लाभर्थयांना अद्याप समळालेली नाही, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकशीअींती काय आढळून आले,

(४) असल्हयास, तयानुसार लाभार्थयांना दस
ु ऱ्या हप्पतयाची रक्कम दे ण्याबाबत कोणती कायविाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१८-०९-२०१५) :(१) होय.
(२) होय.

(३) जिल्हहास्तरािरुन पडताळणी केली असता ग् विकास अधधकारी, मालिण याींनी मींिूर
केलेल्हया २७० घरकुलाींपक
ै ी १९७ घरकुले ही मालिण तालक्
ु याच्या कायम प्रततक्षा यादीमधील
नसल्हयाचे आढळून आले आहे.

(४) विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग याींनी १९७ घरकुलाींच्या सुधाररत यादीस ददनाींक

२३.७.२०१५ अन्िये मान्यता ददली असून लाभार्थयांना उिवररत वितरीत करण्याची कायविाही सुरु
आहे .

(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

वि.स. ९७ (36)
शसांधुदग
ू व जिल्ह्यात प्रधानमांत्री ग्रामसडि योिनेच्या दस
ु -या
भागात २० रस्त्याांना मांिूरी दे याबाबत

(४९)

१८९०९ (१४-०८-२०१५).

श्री.सांिय िदम (दापोली), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर िाधव (गह
ु ागर), श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळशशरस),
श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर) :
काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) ससींधुदग
ू व जिल्ह्यात प्रधानमींत्री ग्रामसडक योिनेच्या दस
ु -या भागात २० रस्तयाींना मींिूरी
माहे माचव, २०१५ मध्ये िा तयादरम्यान समळाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या रस्तयाच्या कामासाठी ५२ को्ी एिढा तनधी मींिूर करण्यात आला आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, रस्तयाींच्या कामासाठी मींिूर झालेली तनधी अद्याप समळाला नसल्हयाने एकही
रस्तयाची कामे सुरु झाली नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, तनधी समळण्याबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०८-१०-२०१५) :(१) ि (२) ससींधुदग
ु व जिल्ह्यातील १७ रस्ते ि ३ पुल अशी
रु. ५३.८८ को्ी ककीं मतीची २० कामे केंद्र शासनाने प्रधानमींत्री ग्राम सडक योिना भाग-२
अींतगवत ुेब्रुिारी ि मे, २०१४ मध्ये मींिूर केलेली आहे त.
(३) अींशत: खरे आहे.

सदर कामाींपैकी िाडाततर ्ें बिली ताम्हाणनगर रस्ता हे काम CRZ मींिूरी अभािी सुरु

करण्यात आले नसून इतर सिव कामे सुरु आहे त.

(४) सदर प्रश्नाच्या भाग (१) मध्ये नमद
ू कामाींसाठी शासनाने रु.१२०.३० लक्ष इतका तनधी
उपलब्ध करुन ददला आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
वाडा (जि.ठाणे) तालुक्यातील आबबटघर-साठे पाडा रस्त्यावर खडीिरण व
मिबुतीिरणाच्या िामात झालेला गैरव्यवहार

(५०)

१९०४८ (१४-०८-२०१५).

श्री.किसन

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा),

िथोरे (मुरबाड), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राहुल
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

िगताप

(श्रीगोंदा) :

(१) िाडा तालुक्यातील (जि.ठाणे) आबब्घर- साठे पाडा रस्तयािर खडीकरण ि मिबुतीकरण न
करताच रुपये ८ लाखाचे बबल काढल्हयाचे ददनाींक १ मे, २०१५ रोिी तनदशवनास आले, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय ि तयात काय आढळून आले,

वि.स. ९७ (37)
(३) असल्हयास, तद्नुसार कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (०७-१०-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यिती मद्र
ु णालय, मींब
ु ई.

